
СИРИ З ФЕРМЕРСЬКОГО МОЛОКА
З НАШОЇ СИРОВАРНІ / FARM MILK 
CHEESE FROM OUR CHEESE DAIRY

  ГРН/UAH

Дегустаційний сет сирів (Буррата, 
Моцарелла, Страчателла, Рікотта). 
Подається з руколою, помідорами  

Черрі, соусом Песто і гріссіні

338 Tasting cheese set (Burrata, Mozzarella 
cheese, Stracciatella, Ricotta). Served  
with arugula, Cherry tomatoes,  
Pesto sauce and grissini

Сири на Ваш вибір / Cheese (please choose):

Буррата, 150 г 138 Burrata, 150 g

Моцарелла, 130 г 99 Mozzarella cheese, 130 g

Страчателла, 100 г 99 Stracciatella, 100 g

Рікотта, 100 г 68 Ricotta, 100 g

Добавки до сирів на Ваш вибір / Supplements to cheese (please choose):

Рукола 55 Arugula

Мікс салату 55 Salad mix

Томати Черрі 65 Cherry tomatoes

Рожеві томати 55 Pink tomatoes

Болгарський перець гриль 55 Grilled bell pepper 

Баклажан гриль 55 Grilled eggplant 

Цукіні гриль 55 Grilled zucchini

В’ялені томати 30 Air-dried tomatoes

Домашні лігурійські оливки 75 Home-style Liguria olives

Артишок 115 Artichoke

Хамон 140 Jamon

Соус / Sauce:

Соус Песто 35 Pesto sauce

Соус медово-гірчичний 35 Honey and mustard sauce

Соус з в’ялених томатів 35 Air-dried tomato sauce

Піца з сирами з нашої сироварні / Pizza with cheese from our cheese dairy:

Піца з сиром Буррата, 
руколою і томатами Черрі 

(рекомендуємо на 1 персону)

185 Pizza with Burrata cheese, 
arugula and Cherry tomatoes 
(recommended for 1 person)

Піца з сиром Моцарелла, пастрамі 
та в’яленими томатами

207 Pizza with Mozzarella cheese, 
pastas and air-dried tomatoes

Піца з ягодами, шоколадом
і сиром Страчателла

265 Pizza with berries, chocolate
and Stracciatella cheese



БУРРАТА / BURRATA
Це мiшечок з Моцарелли, 

наповнений м’яким вершковим 
кремом-начинкою, зробленою зi 
шматочкiв Моцарелли i вершкiв. 

Має делiкатний смак

A pouch of Mozzarella cheese 
filled with soft doughy creamy 
mixture of scraps of Mozzarella 
cheese and fresh cream. 
It has delicate taste

МОЦАРЕЛЛА / MOZZARELLA CHEESE

М’який сир з нiжним вершковим
смаком, родом з регiону Кампанiя

Soft cheese with tender creamy taste
originating in the region of Campania

СТРАЧАТЕЛЛА / STRACCIATELLA

Нiжний сир з сирною
консистенцiєю - ниточки сиру, 

якi обволiкають густi, трохи 
солонуватi вершки

This tender cheese of curd 
texture is composed by small 
shreds of cheese enveloped in 
thick lightly salted cream

РIКОТТА / RICOTTA

М’який сир з нiжним смаком 
i сирною структурою, трохи 

солодкуватий на смак

Soft cheese with tender 
flavour and curd texture, 
with light sweet taste



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

УСТРИЦІ / OYSTERS 

ГРН/UAH

Фін де Клер* 139 Fine de Claire*

Жилардо* 229 Gillardeau*

КАРПАЧО ТА ТАРТАР / 
CARPACCIO AND TARTARE

Карпачо з лосося 
з імбирно-лаймовим соусом*

256 Salmon carpaccio 
with ginger-lime sauce*

Карпачо з телятини 
з гірчичною заправкою  

та сиром Пармезан

187 Veal carpaccio  
with mustard dressing  
and Рarmesan cheese

Тартар з лосося  
на трюфельній подушці  

з сиром Філадельфія*

284 Salmon tartare  
with Philadelphia cheese
and truffle oil*

Тартар з тунця з манго, 
крем-сиром і азіатським соусом*

278 Tuna tartare with mango, 
cream cheese and Asian sauce*

Тартар з телятини  
з соусом Пастрамі

196 Veal tartare  
with Pastramy sauce

Тартар з телятини  
зі свіжим трюфелем

189 Veal tartare  
with fresh truffles



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

САЛАТИ / SALADS
ГРН/UAH

Салат з карамелізованою грушею  
та сиром Рікотта 

186 Salad of caramelized pear  
and Ricotta cheese

Салат зі свіжих овочів  
з сиром Фета

132 Salad of fresh vegetables  
with Feta cheese

Салат з руколою, томатами,  
сиром Пармезан, кремом з авокадо  

та сиру Філадельфія

185 Arugula, tomatoes and Parmesan salad
with cream-dressing from avocado  
and Philadelphia cheese

з креветкою 285 with shrimp

з лососем 299 with salmon

Соковитий салат з качиною  
грудкою та манго

282 Juicy salad with duck breast  
and mango

Теплий салат  
з овочами гриль і телятиною
Подається на тонкому лаваші

248 Warm salad  
with grilled vegetables and veal-meat
Served on thin lavash-pita

Салат з ростбіфом, соковитими  
томатами і діжонським соусом

215 Salad with roast beef and juicy  
tomatoes under dijon dressing

Соковиті листя салату  
з куркою, грушею, томатами 

та кисло-солодким соусом

168 Juicy lettuce leaves with chicken,  
pear, tomatoes and sweet  
and sour sauce

Легкий салат з креветками, руколою,
томатами Черрі та сиром Пармезан

328 Light salad with shrimps, arugula,  
cherry tomatoes and Рarmesan cheese

Теплий салат з морепродуктами* 398 Warm salad with seafood*

Теплий салат з восьминогом, 
картоплею та томатами*

418 Warm salad of octopus, potatoes 
and tomatoes*

Азіатський салат з вугром і авокадо* 359 Asian salad with eel and avocado*

Вінегрет з опеньками 89 Vinaigrette salad with honey fungus

Салат Олів’є Olivier salad

з тартаром з телячого язика 110 with veal tongue tartare

з тартаром зі слабосоленої сьомги 175 with salted salmon tartare

Салат Цезар  
з фермерським курчам

215 Caesar salad  
with country chicken



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / СOLD STARTERS
ГРН/UAH

Курячий паштет з медовими коржами 120 Chicken liver paste with honey cakes

Хумус з сиром Тофу, бобами 
Едамаме та спаржею

185 Edamame ‘Hummus’  
with Tofu and asparagus

Дегустаційна тарілка  
гастрономії з дичини  

(копчена оленина, копчена косуля,  
салямі з оленини з сиром Дорблю, 

бастурма з оленини, в`ялені  
томати, варення з шишок)

398 Venison-meat tasting platter
(smoked dear-meat, smoked roe  
deer-meet, deer-meat salami  
with Blue cheese, deer-meat pastrami,  
sundried tomatoes, pine-cone jam)

Дегустаційна тарілка  
італійських закусок*  

(оливки, в’ялені томати, рукола,  
артишок, хамон, салямі, Пармезан,  

козячий сир, гріссіні)

488 Tasting plate  
of Italian appetizers* 
(olives, sun-dried tomatoes, 
arugula, artichoke, jamon, salami,  
Рarmesan cheese, goat cheese, grissini)

Дегустаційна тарілка 
рибної гастрономії* 
(вугор, масляна, сьомга)

799 Tasting plate of fish* 
(eel, dollarfish, salmon)

Дегустаційна тарілка сирів з медом, 
горіхами Кешью і виноградом*  
(Грюєр, Гауда, Горгонзола, Піканте,  

винний сир в сіні Конте) 

398 Tasting plate of cheese with honey,  
Cashew nuts and grapes*
(Gruyère, Gouda, Gorgonzola, Piccante,  
wine hay cheese Comté)

Дегустаційна тарілка 
італійської гастрономії*  

(Нострано, Парма, брезаола,  
салямі Піканте)

315 Tasting plate of Italian  
gastronomy*
(Nostrano, Parma, bresaola,  
salami Picante)

Ікра щуки з тостами  
та вершковим маслом*

298 Pike caviar with  
toasts and butter*

Червона ікра з тостами  
та вершковим маслом*

432 Red caviar with toasts  
and butter*

Закуска з печеним перцем, 
козячим сиром і медовим соусом

248 Appetizer of baked pepper,
goat cheese and honey sauce

ЗАКУСКИ ПІД ГОРІЛКУ /  
TO PAIR WITH VODKA

Домашній холодець з півня 139 Home-style chicken in jelly

Бочкові домашні соління 
(томати, огірки, капуста, часник)

129 Homemade pickles from barrels 
(tomatoes, cucumbers, cabbage, garlic)

Атлантичний слабосолений 
оселедець з ароматною картоплею

115 Atlantic salted herring  
with flavoured potatoes

Курячий рулет, буженина, 
язик, сало домашнє з прорізом  

(подається з гірчицею і плакучим хріном)

235 Chicken roll, oven-baked ham, pork tongue 
and homemade streaked pork fat 
(served with mustard and weeping horseradish)



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

СУШІ / SUSHI
ГРН/UAH

НІГІРІ / САШІМІ NIGIRI / SASHIMI
Лосось 48/139 Salmon

Восьминіг 62/199 Octopus

Тигрова креветка 59/199 Tiger shrimp

Морский гребінець 62/179 Scallop

Вугор 59/199 Conger eel

ГУНКАНИ GUNKAN
Лосось з тобіко в спайсі-соусі 59 Salmon with tobiko in spicy sauce

Морський гребінець  
з ікрою летючої риби

59 Scallop with flying 
fish caviar

Восьминіг з цибулею 69 Octopus with onion

РОЛИ / ROLLS

КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ РОЛ 
в ікрі летючої риби

CALIFORNIA ROLL 
in flying fish caviar

з лососем 162 with salmon
з вугром 175 with eel

з темпура креветкою, спаржею 
та спайсі соусом

225 with tempura shrimp, asparagus  
and spicy sauce

РОЛ ФІЛАДЕЛЬФІЯ PHILADELPHIA ROLL
з лососем 239 with salmon
з вугром 239 with eel

зі спайсі тунцем 185 with spicy tuna

Фірмовий рол з сиром Філадельфія  
та червоною ікрою

249 Signature roll with Philadelphia cheese  
and red caviar

Рол з восьминогом, авокадо і огірком 188 Roll with octopus, avocado and cucumber

Червоний дракон 235 Red dragon

Зелений дракон 229 Green dragon

ФЕШН РОЛ FASHION ROLL
Хрусткий теплий рол з вугром 189 Crispy warm roll with eel

Рол без рису з підкопченим  
перцем, сиром Філадельфія,  

трюфелем і вугром

215 Rice-free roll with smoked  
pepper, Philadelphia cheese,  
truffle and eel

Рол з сиром Тофу і соусом Песто 120 Roll with Tofu cheese and Pesto sauce

Унагі рол з вугром 265 Unagi roll with eel

Мікс спайс рол з гребінцем 225 Мix spice roll with scallop



*знижка не поширюється
 гостра страва

*discount does not apply to this item
spicy dish

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS
ГРН/UAH

Бріош з качкою та сирною заправкою 135 Brioche with duck and curd dressing

Половинка баклажана на грилі  
з в’яленими томатами та булгуром

125 A half of grilled aubergine  
with dried tomatoes and bulgur

Хачапурі по-аджарськи 115 Adjarian khachapuri

Хачапурі по-мегрельськи 135 Megruli khachapuri

Міні-чебуреки  
зі свининою і телятиною

115 Meat pasties  
with pork and veal

Лаваш-хоровац 95 Lavash-khorovats (pita)

БРУСКЕТА / BRUSCHETTA
з томатами та базиліком 89 with tomatoes and basil

з печеним перцем і козячим сиром 145 with baked pepper and goat cheese

з креветками, томатами  
та Маскарпоне

210 with shrimps, tomatoes 
and Mascarpone cheese

з лососем і сиром Філадельфія 210 with salmon and Philadelphia cheese

з пармою і грушею 165 with parma and pear

з м’ясом краба 255 with сrab

Дегустаційна тарілка брускет 288 Tasting plate of bruschettas

СУПИ / SOUPS
Рибний суп Буйабес 435 Bouillabaisse fish soup

Крем-суп з гарбуза з креветкою 199 Pumpkin cream-soup with shrimp

Цибулевий суп з польпетте з кролика 155 Onion soup with rabbit polpette 

Крем-суп з білих грибів 
з сиром Маскарпоне*

220 Cream of porcini mushroom soup 
with Mascarpone cheese*

Бульйон з домашнього півника
з перепелиним яйцем

89 Farm rooster broth
with quail egg

Домашній український борщ  
з гусаком або телятиною

142 Homemade Ukrainian borsch
with goose or veal

 Том Ям Кун*  
(тайський суп з креветками

 та лимонним сорго)

320 Tom Yam Kung*  
(Thai soup with shrimps  
and  lemon sorghum)



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

ІТАЛІЙСЬКА ПІЦА / ITALIAN PIZZA
ГРН/UAH

Фокача (оливкова олія, орегано) 75 Focaccia (olive oil, oregano)

Фокача з в’яленими томатами,
маслинами та сиром Пармезан

(томати, базилік, орегано, оливкова олія)

115 Focaccia with sun-dried tomatoes,  
black olives and Рarmesan cheese
(tomatoes, basil, oregano, olive oil)

Маргарита  
(томати, сир Моцарелла, орегано)              

115 Margherita  
(tomatoes, Mozzarella cheese, oregano)

Прошутто Печериці
(прошутто котто, томати,  

сир Моцарелла, печериці)

195 Prosciutto Mushrooms
(prosciutto cotto, tomatoes,  
Mozzarella cheese, mushrooms)

Парма Горгонзола*
(Парма, груша, горгонзола,  

сир Моцарелла, вершковий соус)

210 Parma Gorgonzola*
(parma, pear, gorgonzola,  
Mozzarella cheese, cream sauce)

Салямі Піканте
(італійська салямі Піканте,  
сир Моцарелла, перець Чилі)

185 Salami Picante
(Italian salami Picante,  
Mozzarella cheese, chilly pepper)

Салямі  
(італійська салямі Наполі,  

сир Моцарелла)

185 Salami  
(italian salami Napoli,  
Mozzarella cheese)

Чотири сири
(Моцарелла, Таледжіо,  

Горгонзола, Грана Падано)

266 Four Cheeses  
(Mozzarella cheese, Taleggio,  
Gorgonzola, Grana Padano)

Чотири сезони
(Чотири сири, Прошутто Печериці,

Салямі, Карбонара Мілано)

210 Four Seasons  
(Four cheeses, Prosciutto Mushrooms,  
Salami, Carbonara Milano)

Карбонара Мілано
(куряче філе, бекон, соус карбонара,

сир Моцарелла, жовток)

185 Carbonara Milano
(chicken fillet, bacon, carbonara sauce,
Mozzarella cheese, yolk)

Піца з сиром Буррата,  
руколою і томатами Черрі  

(рекомендуємо на 1 персону)
185

Pizza with Burrata cheese,  
arugula and Cherry tomatoes  
(recommended for 1 person)

Піца з сиром Моцарелла, пастрамі 
та в'яленими томатами 247 Pizza with Mozzarella cheese, 

pastas and air-dried tomatoes

ПАСТА ТА РІЗОТО /  
PASTA AND RISOTTO

Равіолі з білими грибами, кроликом 
і трюфельним маслом

235 Ravioli with porcini mushrooms,  
rabbit and truffle oil

Різото з креветками та соусом Песто 198 Pesto risotto with shrimps

Різото з білими грибами 265 Risotto with porcini

Спагеті з соусом Карбонара 175 Spaghetti with Carbonara sauce

Домашня паста Тальятеле  
з артишоком та овочами 

235 Homemade pasta Tagliatelle
with artichokes and vegetables

без глютену 289 gluten-free

Домашня паста Тальятеле 
з морепродуктами

335 Homemade pasta Tagliatelle  
with seafood

без глютену 398 gluten-free



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

СТРАВИ, ПРИГОТОВАНІ НА 
ВІДКРИТОМУ ВОГНІ / DISHES COOKED 

ON AN OPEN FIRE

ГРН/UAH

Люля-кебаб з курки 
з ароматними травами

179 Chicken Luleh kebab 
with aromatic herbs

Люля-кебаб зі свинини і телятини 
з ароматними травами

255 Pork and veal Luleh kebab
with aromatic herbs

Стейк з сьомги, 100 г 180 Salmon steak, 100 g

Тигрові креветки
в часниковому соусі, 100 г*

362 Tiger shrimps 
in garlic sauce, 100 g*

Плато з морепродуктів 1289 Seafood plateau

Тигрова креветка  
у панчетті на грилі

145 Pancetta-wrapped  
grilled tiger prawns

Курячі стегна, 100 г 95 Chicken quarters, 100 g

Качина грудка, 100 г 185 Duck breast, 100 g

Хрустке курча, мариноване
у вершково-часниковому соусі, 100 г

95 Crispy chicken marinated  
in cream and garlic sauce, 100 g

Соковитий свинячий антрекот, 100 г 120 Succulent pork entrecote, 100 g

Теляча вирізка, 100 г 149 Veal fillet, 100 g

Пікантне каре молодого теляти, 100 г 169 Spicy rack of veal, 100 g

Каре новозеландського ягняти, 100 г* 338 New Zealand lamb ribs, 100 g*

Стейк Рібай (Америка), 100 г* 395 Ribеye steak (USA), 100 g*

Стейк Філе Міньон (Америка), 100 г* 498 Filet mignon steak (USA), 100 g*

Cтейк Шатобріан (Америка), 100 г* 498 Chateaubriand steak (USA), 100 g*

Ребра мармурової яловичини  
(Америка), 100 г*

290 Marble beef ribs 
(USA), 100 g*

Каре козулі з суцвіттям цвітної 
капусти і соусом з кедрових  

шишок, 100 г*

252 Rack of venison with  
cauliflower and pine-cone  
sauce, 100 g*

Філе оленини 
з грушею фламбе, 100 г*

322 Venison fillet 
with pear flambé, 100 g*



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ /
 FISH AND SEAFOOD

ГРН/UAH

Філе сібаса з домашньою  
пастою та артишоком

387 Sea Bass fillet with homemade  
pasta and artichokes

Річкова форель гарячого копчення*, 100 г 340 Smoke-cured river trout, 100 g*

Запечений канадський лобстер, 100 г* 
з соусом на Ваш вибір: 

соус Каррі, Крем-спайсі, Термідор 
(з вершками, солодким перцем  

і сиром Пармезан)

385 Baked Canadian lobster, 100 g*
with sauce (please choose) Curry sauce,
Cream spicy sauce, Thermidor  
(with cream, sweet pepper  
and Рarmesan cheese)

 Дорадо*, 100 г
на грилі або запечена  

в пергаменті на Ваш вибір

144 Dorado*, 100 g
grilled or baked to your liking

Тунець*, 100 г 279 Tuna*, 100 g

Філе лосося зі шпинатом 
в азіатському стилі*

365 Asian style salmon fillet  
with spinach*

Середземноморські мідії  
з вершковим соусом*, 500 г

465 Mediterranean mussels  
with cream sauce*, 500 g

Соте з морепродуктів 
у вершковому соусі*

Додатково можна замовити:

695 Sauteed seafood  
in cream sauce*  
You may additionally order: 

Восьминіг, 50 г 199 Octopus, 50 g 

Креветки, 50 г 146 Shrimps, 50 g

Кальмар, 50 г 110 Squid, 50 g 

М’ЯСО / MEAT
Яловичина Оссобуко з бебі-овочами 369 Ossobuco beef with baby vegetables 

Яловичина Веллінгтон  
з грибним рататуєм

335 Wellington beef  
with mushroom ratatouille

Біфштекс з телятини з яйцем пашот* 385 Veal steak with poached egg*

Грудка курчати з сиром Горгонзола  
на товченій картоплі з білими грибами

195 Chicken breast with Gorgonzola  
on porcini mashed potatoes

Біфштекс рублений з м’яса кабанa 
у суміші п’яти перців зі спаржею  

і смаженими каперсами

379 Chopped wild boar steak  
in five peppers’ mix with asparagus  
and fried capers

Качина грудка, підкопчена  
у солодовому віскі з ананасовим чатні 

398 Duck breast, smoked in single  
malt whiskey, with pineapple chutney



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

ГАРНІРИ / SIDE DISHES
ГРН/UAH

Картопля Potatoes
 смажена по-домашньому / запечена

з розмарином / запечена з салом
58 homemade / baked with rosemary /  

baked with pork fat 

пюре з заправкою на Ваш вибір: 
оливкова олія, вершкове масло, 

трюфельна олія або сир Пармезан

58 mashed potatoes with dressing 
to your liking: olive oil, butter, 
truffle oil or Рarmesan cheese

фрі 58 french fries

Овочі на грилі 
(баклажан, цукіні, болгарський 

перець, томат, кукурудза, 
печериці, цибуля)

119 Grilled vegetables 
(aubergine, zucchini, 
sweet pepper, mushrooms, tomatoes, 
corn on the cob, onion)

Спаржа на грилі або на пару, 100 г* 218 Grilled or steamed asparagus, 100 g*

Кукурудза на грилі, 100 г* 65 Grilled corn on the cob, 100 g*

Гречка з грибами 67 Buckwheat with mushrooms

Шпинат 89 Spinach

Дикий рис 119 Wild rice

СОУСИ / SAUCE

Тартар 38 Tartar

Аджика 38 Adjika

Барбекю 38 Barbecue

Сирний 38 Cheese

Кисло-солодкий 38 Sour and sweet

Часниковий 38 Garlic

Наршараб 48 Narsharab

Ткемалі 48 Tkemali

Гранатовий 48 Pomegranate



*знижка не поширюється *discount does not apply to this item

ДЕСЕРТИ / DESSERTS
ГРН/UAH

Лавандовий мус  
з малиновим конфітюром 118 Lavender mousse  

with raspberry confitures 

Шоколадний брауні з вишневим 
лікером Амарето та сорбетом з маракуї 149 Cherry Amaretto frosted brownie  

with passion fruit sorbet

Легкий десерт з насінням Чіа 
та маракуйєю 210 Light dessert with Chia seeds 

and passion fruit

Медовик з чорнилами каракатиці 115 Honey cake with cuttlefish ink

Шоколадний віскі-торт 123 Chocolate whiskey cake

Ванільна пана-кота з лісовими ягодами 115 Vanilla panna cotta with forest berries

Домашній тирамісу 165 Homemade tiramisu

Крем-брюле з сезонними фруктами 160 Creme brûlée with seasonal fruit

Фірмовий торт Наполеон 110 Napoleon’s signature cake

Чізкейк з полуничним соусом 150 Cheesecake with strawberry sauce

Домашні сирники з родзинками 122 Homemade cheese cakes with raisins

Грушевий тарт з морозивом 168 Pear tart with ice-cream

Сорбет на Ваш вибір:  
(манго-малина з шампанським, 

манго, маракуя-обліпиха)
55

Sorbet to your liking:  
(mango and raspberry with champagne, 
mango, passion fruit & sea buckthorn)

Морозиво на Ваш вибір:
(ванільне, шоколадне, горіхове, снікерс) 55 Ice-cream of your liking:

(vanilla, chocolate, walnut, snickers)

Фруктова тарілка 295 Fruit plate

ЯГОДИ / BERRIES
50г / 50g  

ГРН/UAH

Полуниця 115 Strawberry

Mалина 165 Raspberry

Лохина 165 Blueberry

tarantino-family.com

Даний інформаційний проспект містить матеріали 
про продукцію та її виробників, яка реалізується на 
території закладу громадського харчування «Вілла 

Рів’єра». Оригінал меню знаходиться в куточку 
споживача і пред’являється на першу вимогу. Ціни 

вказані в національній валюті – гривні.

This menu contains information about the product and 
its manufacturer sold in the territory of food outlet Villa 
Riviera. The original menu is available in the Customer 
Service corner and is presented to the consumer on 
demand. Prices are stated in the national currency of 
Ukraine – the hryvnia.

Дорогий гість, якщо у Вас алергія на який-небудь  
продукт – повідомте про це офіціанта

Dear guest, please inform the waiter if you are  
allergic to any products


