
 1 Маслини / Оливки (на вибір)                                   50/5 35
 2 Овочева грядка                                                                      325 65

Томати, огірки, болгарський перець, свіжа зелень,  
прованська заправка

 3 Їжа богів (сирна тарілка)                                               255 215
Дор Блю, Гауда з томатами, Радомер,  
Старий Олендер і козячий Фріко, полуничний соус

 4 Сирне мезе                                                                                  490 210
Сир Гауда, Радомер, сирні кульки з Моцарели,  
Адигейський на грилі, горіх грецький, арахіс.  
Подається з полуничним та вершковим соусами, медом

гр грн

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

 5 Оселедець атлантичний                                                 280 60
Шматочки ніжного слабосоленого оселедця, які тануть у роті  
шеф-посолу з маринованою цибулею і відвареною картоплею

 6 Рибне мезе                                                                                   580 215
Шматочки слобосоленого оселедця і скумбрії, біла риба фіш,  
повітряний форшмак, стріпси з білої риби, відварна картопля, цибуля. 
Подається з хрусткими тостами

 7 Карпачо з лосося                                                                   160 220
Тонкі пелюстки лосося, приправлені оливковою олією  
і сиром Пармезан

 8 Ікра червона з тостами і маслом                             160 250

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ з РИБИ
гр грн

 9 Антипасти  New                                                                        325 220
Прошутто, в’ялені томати, болгарській перець запечений,  
маслини і оливки, сир Дор Блю та Пармезан

 10 М’ясне плато «КапиталистЪ»                                   390 265
Шинка, курячий рулет зі шпинатом і болгарським перцем  
шеф-приготування, терін із свини з фісташками, телячий язик. 
Подається з гірчичним соусом

 11 Мезе з м’ясних закусок  New                                        590 340
Террин зі свинини з фісташками, в’ялене м’ясо телятини  
і індичого філе, сало копчене і солоне, телячий язик,  
ковбаса салями, гірчичний соус

ХОЛОДНІ М’ЯСНІ ЗАКУСКИ
гр грн



 12 Чіпси картопляні «КапиталистЪ»                          25 20
 13 Чіпси картопляні «КапиталистЪ» 
  з сиром Пармезан                                                                   25 25
 14 Арахіс                                                                                                50 20
 15 Фісташки                                                                                        50 70
 16 Мигдаль                                                                                          50 80
 17 Асорті з чіпсів «КапиталистЪ»                                140 55

Хлібні чіпси, часникові крутони, копчений сир 

 18 Асорті з в,яленого м,яса                                                    90 70
Пряне м,ясо телятини та індиче філе шеф-приготування.  
Подається з копченим сиром

 19 Маринована телятина                                                      125 80
Ніжна молода телятина шеф-посолу, чіпси «КапиталистЪ»

 20 Сирний сет                                                                                  300 110
Хрусткі сирні палички зі слойки, копчений сир,  
сирні кульки з Моцарели

 21 Курячі крильця «Баффало»                                       400 110
Хрусткі зовні і соковиті всередині.  
Подаються з гострим і вершковим соусами

 22 Ковбаски-гриль  New                                                          325 165
Свинячі ковбаски-гриль від шеф-кухаря, баварські ковбаски.  
Подаються с соусом Барбекю

 23 М,ясний сет                                                                                470 245
В’ялене м’ясо телятини та індичого філе,  
маринована телятина шеф-посолу, курячі стріпси,  
хлібні чіпси, копчений сир, тортелліні

 24 Рибний сет  New                                                                      475 295
Кільця кальмара, біла риба маринована, стріпси рибні,  
шматочки ніжного слабосоленого оселедця , чіпси картопляні 
«КапиталистЪ»

ДО ПИВА
гр грн

 25 Салат з мідіями  
  і печерицями під вершковим соусом                200 145

Мідії, печериці, томати черрі, вершковий соус

 26 Цезар                                                                                               145 190
Соковите філе лосося, в,ялені томати, хрусткі крутони,  
сир Пармезан, мікс-салат.  
Заправляється кунжутно-соєвою заправкою

 27 Боул з морепродуктами  New                                      270 205
Тигрові креветки, кальмари, мідії, восьминіг, стручкова квасоля,  
огірок, томати черрі, рисова локшина, салат сівід,  
томати черри, насіння кунжуту та горіховий соус

РИБНІ САЛАТИ
гр грн



 32 Американський салат Цезар                                     315 105
З домашньою обсмаженою куркою, томати, огірок, болгарський перець, 
мікс-салат, хрусткі крутони, сир Пармезан, гірчична заправка 

 33 Боул з куркою                                                                          260 110
Ніжне куряче філе, огірок, черрі, картопля Пай, мікс салат,  
горіх кеш’ю, насіння гарбуза, кедровий горіх 

 34 Легкий овочевий салат  
  із татакі з телятини  New                                                160 165

Молода телятина, стебло селери, морква, огірок,  
болгарський перець, цукіні, мікс-салат, насіння кунжуту

 35 Салат з качиної грудкою  
  та ароматним соусом з манго  New                          295 225

Соковита запечена і копчена качина грудка, м’який сир,  
пюре манго, полуниця, апельсин , мікс-салат, мигдальні пластівці

М’ЯСНІ САЛАТИ
гр грн

 28 Класичний грецький салат                                          325 75
Свіжі огірки, томати, болгарський перець, листя салату,  
цибуля, сир Фета, маслини і оливки. Заправляється оливковою олією

 29 Теплий салат з овочами аль денте  New              250 95
Болгарський перець, томати, огірок, стручкова квасоля.  
Пікантна заправка на основі соєвого соусу, бальзамічного оцту  
та кунжутного масла

 30 Овочевий боул                                                                        305 120
Огірок, морква, цукіні, томати, запечений болгарський перець,  
шпинат, мікс-салат, фісташки, волоський горіх,  
сир Адигейський, соус Дзадзікі

 31 Мікс салат з томатами черрі  
  та сиром-гриль  New                                                            195 120

Томати черри, полуниця, фісташки, горіх кедровий,  
сир Адигейський на грилі.  
Пікантна заправка на основі бальзамічного оцту та оливкової олії

ОВОЧЕВІ САЛАТИ
гр грн



 36 Теплий м’ясний салат  
  з баварськими ковбасками                                          265 105

Ніжне куряче філе, баварські ковбаски, болгарський перець,  
томати, мікс-салат, чіпси картопляні «КапиталистЪ»,  
гірчична заправка і соус Барбекю

 37 Теплий салат з індички                                                   275 125
Ніжне обсмажене філе індички, печінка індички, томати,  
соковитий мікс-салат, пікантна заправка

 38 Теплий м’ясний салат з овочами-гриль          240 140
Філе свинини, цукіні, болгарський перець, томати,  
прованська заправка

 39 Теплий м’ясний салат  
  з баклажанами-гриль                                                      200 145

Телятина, томати, баклажан, мікс- салат,  
прованська заправка

ТЕПЛІ САЛАТИ
гр грн

 40 Сковорідка з овочами                                                      385 75
Болгарський перець, баклажани, томати,  
стручкова квасоля, картопля, брокколі, цукіні, сир Моцарела

 41 Сковорідка з куркою і овочами                              375 99
Куряче філе, томати, болгарський перець, цукіні, цибуля,  
сир Моцарела, картопля фрі

 42 Сковорідка зі свининою та овочами                 345 125
Обсмажене філе свинини, томати, болгарський перець,  
баклажани, сир Моцарела, цибуля, картопля фрі

 43 Сковорідка по-українськи                                           335 155
Курячі і свинячі ковбаски-гриль, запечена картопля,  
печериці, сир Моцарела, пікантний соус

 44 Сковорідка лосось з овочами                                   315 199
Ніжное філе лосося, томати, болгарський перець,  
капуста брокколі та кольорова, цибуля, сир Моцарела

 45 Сковорідка судак з овочами                                                         315 185
Філе судака, болгарський перець, морква, томати,  
квасоля стручкова, сир Моцарела, вершкова заправка

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
гр грн



СЕНДВІЧІ

 46 Сендвіч курячий                                                                   360 85
Куряче філе-гриль з домашнім майонезом і овочами.  
Подається з картоплею фрі

 47 Сендвіч Швейцарський                                                  350 90
Гарячий сендвіч з легко присмаженим сиром і шинкою.  
Подається з картоплею фрі

 48 Сендвіч-стейк                                                                          360 115
Соковита телятина-гриль з овочами.  
Подається з картоплею фрі

гр грн

 49 Млинці Цезар                                                                          250 75
Рум’яні млинці, куряче філе, томати, мікс-салат,  
сир Пармезан

 50 Млинці-гриль з шинкою і сиром                           260 80
Тонкі млинці-гриль, шинка, сир Моцарела,  
сирний соус, свіжий огірок

 51 Млинці Три Сири                                                                275 90
Рум’яні млинці, сир Моцарела, Радомер і Гауда,  
соус Бешамель

МЛИНЦІ
гр грн

 52 Місо-суп                                                                                        185 35
Японська національна страва з місо, водоростей вакаме  
з сиром, насінням кунжута і цибулею порей

 53 Курячий бульйон                                                                  335 40
З домашньою локшиною, курячим філе  
і перепелиними яйцями

 54 Мінестроне                                                                                 330 65
Класичний італійський суп, цукіні, капуста брокколі  
та кольорова, квасоля стручкова, болгарський перець,  
морква, вершковий сир

 55 Борщ від шефа                                                                        420 80
Класичний червоний борщ зі свининою,  
в ексклюзивному виконанні шеф-кухаря.  
Подається з беконом і домашньою сметаною 

ПЕРШІ СТРАВИ
гр грн



 56 Фарфалле з курячою грудкою                                  275 95
Iталійська паста з твердих сортів пщениці  
з вершковим соусом, ніжним курячим філе,  
цибулею порей, сиром Пармезан

 57 Спагеті а-ля Карбонара                                                   290 110
Італійська паста з твердих сортів пщениці з соусом  
із прожареного бекону, вершків та сиру Пармезан

 58 Пенне з морепродуктами                                              250 125
Італійська паста з твердих сортів пшениці, 
мідії, тигрові креветки, маслини, сир Фета

ПАСТА
гр грн

 59 Судак з овочами феттучині                                       260 220
Ніжне філе судака, болгарський перець, цукіні аль денте,  
морква, соус Унагі, мікрозелень

 60 Судак-гриль з овочевим мусом                               340 230
Філе судака, баклажан, капуста брокколі, томати черрі,  
вершковий сир. Подається з ніжним вершковим картопляним пюре

 61 Лосось запечений з баклажанами  
  баричеллі  New                                                                          330 315

Ніжне філе лосося, баклажани, томати, сир Адигейський,  
вершковий сир, вершки

 62 Креветки-гриль  New                                                          135 299
Тигрові креветки-гриль з пікантним соусом від шеф-кухаря

 63 Лосось-гриль з овочами                                                 210 315
Филе лосося, болгарський перець, цукіні, томати черрі

 64 Мікс стейків з риби  New                                                345 395
Лосось, судак, біла риба, томати, соус тар-тар

РИБНІ СТРАВИ
гр грн



гр грн

 65 Куряче філе під сирним соусом  
  з легким овочевим салатом                                         350 135

Ніжне куряче філе, томати, огірок, болгарський перець,  
цибуля, сир Пармезан, Радомер.  
Подається із запеченою картоплею

 66 Стейк-сендвіч з курячої грудки  
  під соусом Цезар                                                                    505 145

Ніжне куряче філе, бекон, томати, картопля,  
мікрогрін, сир Моцарела, Пармезан, домашній майонез.  
Подається з томатним соусом

 67 Куряча грудка «Капрезе»                                              305 155
Ніжна куряча грудка, томати, болгарський перець,  
сир Моцарела, соковита руккола

 68 Качине магре з ягідним фламбе  
  та Камамбером  New                                                            260 320

Ніжна качина грудка, полуниця, смородина, сир Камамбер

СТРАВИ з ПТИЦІ

 69 Стейк зі свинини з печеною картоплею          275 140
Свиняча корейка, печена картопля, соус Барбекю

 70 Стейк-сендвіч зі свинини                                            500 150
Філе свинини, томати, картопля, сир Моцарела, куряче яйце.  
Подається з соусом Барбекю

 71 Свинячі ребра в гостро-томатній глазурі      350 170
Соковиті свинячі реберця, аджика, мед, томати черрі

 72 Стейк зі свинини з овочами                                       375 190
Шия, болгарський перець, баклажан, печериці,  
гострий томатний соус

 73 Стейк з телятини із запеченим томатом        320 195
 74 Медальйони з телятини                                                  280 299

Молода телятина в тандемі з пікантними спеціями,  
обсмажується на грилі до золотистої скоринки,  
печериці, сир Гауда

М’ЯСНІ СТРАВИ



 75 Дюжина курячих крилець Барбекю           450/155 160
Хрусткі курячі крильця в пікантному маринаді.  
Подаються з чіпсами «КапиталистЪ» і соусом Кімчі

 76 Асорті з ковбасок                                                            450/155 355
Курячі, свинячі і телячі ковбаски-гриль від шеф-кухаря.  
Подаються з гострим соусом від шеф-кухаря

 77 М’ясне асорті                                                                           1300 730
Соковитий шашлик з філе свинини, ніжне куряче філе,  
свинячі ребра. Подається з соусами

 78 Мезе з закусок «Бирр»                                                   1400 515
Курячі крильця «Баффало»– хрусткі зовні і соковиті всередині,  
курячі стріпси, курячі ковбаски, картопля фрі, чіпси картопляні 
«Капиталистъ», бургери з соковитою рубаною котлетою з телятини, 
солені горішки. Подається з пікантним соусом Чатні і томатним

СТРАВИ для КОМПАНІЇ
гр грн

 79 Картопля по-домашньому                                           310 45
 80 Картопля, запечена з розмарином                        255 45
 81 Картопля фрі                                                                           200 45
 82 Овочевий букет на грилі                                                170 45

Картопля, цукіні, баклажан, болгарський перець,  
печериці, томати

ГАРНІРИ

83  Асорті з морозива
За рецептом шеф-кондитера: натуральний 
пломбір, полуничне, шоколадне, фісташкове,  

соуса полуничний та шоколадний,  
горіхова карамель, печиво 

240 г • 75 грн

84  Морозиво  
з базиліково-м’ятним  

соусом
Натуральний пломбір від шеф-кондитера,  
банан, пікантний соус з базиліка та м’яти

255 г • 60 грн

МОРОЗИВО



 91 Яблука                                                                                             100 25
 92 Апельсин                                                                                     100 25
 93 Банан                                                                                               100 25
 94 Лимон                                                                                        100/20 25
 95 Полуниця                                                                                                                              100 30
 96 Ківі                                                                                                     100 35
 97 Ананас                                                                                            100 35
 98 Виноград                                                                                      100 50
 99 Фруктовий кошик  
  з сезоними ягодами та фруктами                          300 75
 100 Фрукти в ананасі з ягодами і соусом                1000 320

ФРУКТИ  
гр грн

КЛАСИЧНІ  ДЕСЕРТИ

85  Штрудель яблучний
Хрустке тонке тісто  

з начинкою яблук з корицею, 
горіхів та родзинок. 

Подається з кулькою морозива 
235 г • 45 грн

86  А-ля Шварцвальд
Легкий шоколадний бісквіт, 

просочений вишневим сиропом  
і лікером, з начинкою  

з вершково-заварного крема,  
зі свіжою вишнею 
200 г • 65 грн

88  Чізкейк
Тонке шоколадно-пісочне тісто  

з ніжним сирним кремом та ягодами
205 г • 70 грн

87  Смарагдовий  New
Ніжний, вологий бісквіт 
з додаванням шпинату, 

прожиток лаймовим сиропом, 
вершковий крем на основі сиру  

з лаймовим курдом 
150 г • 65 грн

90  Асорті з десертів
Ніжні чизкейки зі смородини і суниці, шоколадний Брауні,  

класичний французький десерт три шоколади
270 г • 135 грн

89  Тірамісу
Італійський десерт з сиром Маскарпоне.  

Один із найвідоміших десертів в світі
150 г • 90 грн



 101 Маргарита                                                                                   270 65
Томати, базилік, сир Моцарела

 102 Салямі                                                                                             270 65
Салямі, томати, сир Моцарела

 103 Капрі                                                                                                305 75
Шинка, томати, сир Моцарела

 104 Молінарі                                                                                        320 75
Салямі, бекон, печериці, сир Моцарела

 105 Поло                                                                                                  320 75
Куряче філе, печериці, томати, сир Моцарела

 106 Італьяно                                                                                        320 80
Копчена курка, печериці, томати, сир Моцарела

 107 Гавайська                                                                                     315 75
Куряче філе, ананас, томати, сир Моцарела

 108 Маргарита                                                                                  400 80
Томати, базилік, сир Моцарела

 109 Салямі                                                                                             410 95
Салямі, томати, сир Моцарела

 110 Капиталистъ                                                                             360 110
Шинка, салямі, бекон, печериці, в’ялені томати,  
сир Моцарела, маслини, базилік

 111 Українська                                                                                  530 120
Картопля, українське сало, корнішони,  
зелень, сир Моцарела

 112 Карбонара                                                                                    410 125
Бекон, сир Моцарела, вершки

 113 Молінара                                                                                       520 130
Салямі, бекон, печериці, сир Моцарела

 114 Портабелло                                                                                 490 130
Мисливські ковбаски, бекон, в’ялені томати,  
паппероні, сир Моцарела (гостра)

 115 Італьяно                                                                                        530 135
Копчена курка, печериці, томати, сир Моцарела

 116 Кватро Формаджі – чотири сири                          410 115
Сир Моцарела, Пармезан, Дор Блю, Радомер

 117 Гавайська                                                                                     530 135
Куряче філе, ананас, томати, сир Моцарела

ПІЦА
гр грн



 118 Цезар                                                                                               530 140
Куряче філе, бекон, томати, лист салату,  
сир Моцарела, сир Пармезан

 119 Прошутто                                                                                     435 165
Шинка, томати, сир Моцарела

 120 Капиталистъ                                                                            640 185
Шинка, салямі, бекон, печериці, в’ялені томати,  
сир Моцарела, маслини, базилік

 121 Ді Маре                                                                                           470 195
Морепродукти, томати, сир Моцарела, зелень

 122 Італьяно ХХL                                                                            670 160
Копчена курка, шампіньони, томати, сир Моцарела

 123 Молінарі ХХL                                                                           670 165
Салямі, бекон, печериці, сир Моцарела

 124 Гавайська ХХL                                                                        670 155
Куряче філе, ананас, томати, сир Моцарела

 125 Цезар ХХL                                                                                   670 175
Куряче філе, бекон, томати, лист салату,  
сир Моцарела, сир Пармезан

 126 Капиталистъ ХХL                                                               800 245
Шинка, салямі, бекон, печериці, в’ялені томати,  
сир Моцарела, маслини, базилік

гр грн




