


Роли
..............................................................................................................................................................................................

Rolls

Фреш
Фiладельфiя
Fresh Philadelphia 

Рис, норі, сир Філадельфія, 
авокадо, гарбуз маринований, 
дайкон маринований, манго, соус 
унагі, помідор, огірок, амарант

Rice, nori, Philadelphia cheese, avocado, 
marinated pumpkin, marinated daikon, 
mango, Unagi sauce, tomato, cucumber, 
amaranth

290 г/g
99 UAH

Тайрака рол
Tyraka roll

Рис, норі, лосось, 
сир Філадельфія, авокадо, 

огірок, мікрогрін

Rice, nori, salmon, Philadelphia 
cheese, avocado, cucumber, 

microgreen

275 г/g
159 UAH

Філадельфія 
з вугром

Eel Philadelphia
Рис, норі, вугор, сир 
Філадельфія, соус унагі,
кунжут, огірок, мікрогрін 
гірчиці

Rice, nori, eel, Philadelphia 
cheese, Unagi sauce, sesame seeds, 
cucumber, microgreen mustard

270 г/g
189 UAH



Філадельфія
 з лососем

Salmon Philadelphia
Рис, норі, лосось, сир Філадельфія, 
авокадо, огірок, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, salmon, Philadelphia cheese,
 avocado, cucumber, microgreen mustard

275 г/g
139 UAH

Філадельфія 
з х/к лососем
в кунжуті 
Philadelphia with 
cold-smoked 
salmon in sesame seeds
Рис, норі, лосось холодного копчення, огірок, 
ікра тобіко, сир Філадельфія, кунжут білий 
та чорний, мікрогрін

Rice, nori, cold-smoked salmon, cucumber, tobiko caviar, 
Philadelphia cheese, white and black sesame 
seeds, microgreen mustard

240 г/g
149 UAH

Філадельфія ХХХ
Philadelphia XXX

Рис, норі, авокадо, ікра тобіко, 
сир Філадельфія, лосось (120 г), 

мікрогрін гірчиці

Rice, nori, avocado, tobiko caviar, 
Philadelphia cheese, salmon (120 g), 

microgreen mustard

315 г/g   239 UAH

Філадельфія
з копченим лососем Philadelphia with 
smoked salmon 

Рис, норі, лосось холодного копчення, 
cир Філадельфія, авокадо, огірок, 
мікрогрін

Rice, nori, cold-smoked salmon, 
Philadelphia cheese, avocado, 
cucumber, microgreen

275 г/g
169 UAH



Подвійний дракон
Double dragon

Рис, норі, лосось, вугор, ікра тобіко, 
сир Філадельфія, омлет, огірок, соус унагі, 
кунжут, майонез, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, salmon, eel, tobiko caviar, 
Philadelphia cheese, omelet, cucumber, 
Unagi sauce, sesame seeds, mayonnaise,
microgreen mustard

285 г/g
219 UAH

Роли
..............................................................................................................................................................................................

Rolls

Золотий дракон
Golden dragon

Рис, норі, лосось, вугор, ікра тобіко,
авокадо, сир Філадельфія, гарбуз 

маринований, соус унагі, 
мікрогрін гірчиці

Rice, nori, salmon, eel, tobiko 
caviar, avocado, Philadelphiacheese, 

marinated pumpkin, unagi sauce, 
microgreen mustard

280 г/g
259 UAH

Зелений 
дракон
Green  dragon
Рис, норі, огірок, 
авокадо, тунець, тигрова
креветка темпура, дайкон 
маринований, гарбуз 
маринований, амарант, 
соус кімчі

Rice, nori, cucumber, avocado, 
tuna, tempura tiger prawn, 
marinated daikon, marinated 
pumpkin, amaranth, kimchi sauce

295 г/g   
179 UAH

Червоний дракон
Red dragon
Рис, норі, ікра тобіко, лосось, вугор, огірок, 
чука, майонез, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, tobiko caviar, salmon, eel, cucumber, 
chuka, mayonnaise, microgreen mustard

260 г/g
189 UAH 

With 



Роли
.......................................                                                              ....................................................................................

Rolls

Темпуро рол
Tempuro roll

Рис, норі, тигрова креветка 
темпура, дайкон маринований, 

гарбуз маринований, огірок, сир 
Філадельфія, ікра тобіко, кунжут, 

соус чилі манго, мигдальні пластівці, 
мікрогрін гірчиці

Кice, nori, tempura tiger prawn, 
marinated daikon, marinated pumpkin, 

cucumber, Зhiladelphia cheese, tobiko
caviar, sesame seeds, chili mango sauce, 

almond flakes, microgreen mustard

270 г/g
149 UAH

Ябо рол
Jabo roll

Рис, норі, тигрова креветка 
темпура, помідор конкасе, 
дайкон маринований, огірок, 
ікра тобіко, соус спайсі, кунжут

Rice, nori, tempura tiger prawn, 
concassed tomato, marinated 
daikon, cucumber, tobiko caviar, 
spicy sauce, 
sesame seeds

250 г/g
149 UAH

Яххо рол
Yahho roll
Рис, норі, тигрова 
креветка, вугор, лосось, 
сир Філадельфія, 
авокадо, соус унагі, соус 
чилі манго, мигдальні 
пластівці, мікрогрін

Rice, nori, tiger shrimp, 
eel, salmon, Philadelphia 
cheese, avocado, unagi 
sauce, chili mango 
sauce, almond flakes, 
microgreen

280 г/g
269 UAH

Чiка рол  
Chika roll

Рис, норі, креветка 
темпура, манго, сир 
Філадельфія, огірок, 

пилок сакури, амарант

Rice, nori, tempura 
shrimp, mango, 

Philadelphia cheese, 
cucumber, sakura 
pollen, amaranth

270 г/g
149 UAH



Роли
..............................................................................................................................................................................................

Rolls
Спайдер рол
Spider roll

Рис, норі, вугор, лосось, сир філадельфія, ікра тобіко, 
огірок, соус унагі, кунжут, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, eel, salmon, Philadelphia cheese, tobiko caviar, 
cucumber, Unagi sauce, sesame seeds, microgreen 
mustard
290 г/g
229 UAH

Флай рол
Fly roll
Рис, норі, сніжний краб, лосось, сир 
філадельфія, соус унагі, соус спайсі, соус 
шрірача, ікра тобіко, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, snow crab, salmon, Philadelphia 
cheese, Unagi sauce, spicy sauce, Sriracha 
sauce, tobiko caviar, microgreen mustard

295 г/g
219 UAH

Додзо рол
Dojo roll

Рис, норі, омлет, вугор, плавлений сир, 
огірок, гарбуз маринований, кунжут, 

ікра тобіко, мікрогрін гірчиці

Кice, nori, omelet, eel, cream cheese, 
marinated pumpkin, cucumber, sesame 

seeds, tobiko caviar, microgreen mustard

250 г/g
149 UAH

Чука рол
Chuka roll
Рис, норі, вугор, лосось, 
сир Філадельфія, огірок, 
чука, соус унагі, соус 
гамадарі, білий кунжут

Rice, nori, eel, salmon, 
Philadelphia cheese, cucumber, 
chuka, Unagi sauce, Homadari 
sauce, white sesame seeds

300 г/g
189 UAH



Роли
..............................................................................................................................................................................................

RollsКітамі
Kitami
Рис, норі, лосось, тигрова креветка 
темпура, сир філадельфія, авокадо, соус 
чилі манго, соус унагі, кунжут, мікрогрін

Rice, nori, salmon, tempura tiger prawn, 
Philadelphia cheese, avocado, mango chili 
sauce, Unagi sauce, sesame, microgreen

300 г/g
179 UAH

Масака рол
Masaka roll

Рис, норі, тунець, окунь, авокадо, 
сир філадельфія, ікра тобіко, 

цибуля зелена, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, tuna, perch, avocado, Philadelphia 
cheese, tobiko caviar, green onion, mustard

240 г/g
139 UAH

Релакс рол
Relax roll

Рис, норі, мідії, лосось, огірок, майонез, 
ікра тобіко, салат айсберг, дайкон 

маринований, соус спайсі, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, mussels, salmon, cucumber,
 mayonnaise, tobiko caviar, Iceberg lettuce, 

marinated daikon, spicy sauce, 
mustard microgreen

270 г/g
149 UAH

Ідзумі рол
Izumi

Рис, норі, вугор, лосось, 
манго, сир Філадельфія, 

огірок, соус унагі, амарант

Rice, nori, eel, salmon, 
mango, Philadelphia cheese, 

cucumber, unagi sauce, 
amaranth

280 г/g
189 UAH



Роли
..........................................................................................                                                              .................................

Rolls
Рол Калiфорнiя пiкантна
California is spicy
Рис, норі, лосось, сніжний краб, авокадо, 
майонез, огірок, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, salmon, snow crab, avocado,
mayonnaise, cucumber, microgreen mustard

260 г/g
179 UAH

Симпай рол
Simpai roll
Рис, норі, тигрова креветка, лосось 
запечений, огірок, дайкон маринований, 
гарбуз маринований, соус спайсі, мікрогрін

Rice, nori, tiger prawn, baked salmon, 
cucumber, marinated daikon, marinated 
pumpkin, spicy sauce, microgreen

265 г/g
189 UAH

Чізу рол
Chizu roll

Рис, норі, лосось, 
запечений лосось, сир 
Філадельфія, огірок, ікра тобіко, 
лук зелений, рисова лапша, 
соуси: унагі, спайсі, сирний

Rice, nori, salmon, baked salmon, 
Philadelphia cheese, cucumber, tobiko 
caviar, green onion, rice noodles, sauces: 
unagi, spicy, cheese

275 г/g
199 UAH

Сіодзаке рол
Shiozake roll 

Рис, норі, сир Філадельфія, лосось, 
вугор, гарбуз маринований, огірок, 

кунжут, соус унагі, амарант

Rice, nori, Philadelphia cheese, 
salmon, eel, marinated pumpkin, 

cucumber, sesame seeds, Unagi 
sauce, amaranth

290 г/g
189 UAH



Юкі рол
Yuki roll
Рис, норі, вугор, лосось, 
сніжний краб, огірок, ікра 
тобіко, соус унагі, 
соус спайсі

Rice, nori, eel, salmon, snow 
crab, cucumber, tobiko caviar, 
Unagi sauce, spicy sauce

280 г/g 
199 UAH

Роли
...............                                                                                             ..........................................................................

Rolls

Кадзумі рол
Kazumi roll 
Рис, норі, тунець, лосось, 
авокадо, сир Філадельфія, 
огірок, соус юзу, 
м’ята, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, tuna, salmon, avocado, 
Philadelphia cheese, cucumber, yuzu 
sauce, mint, microgreen mustard

325 г/g
249 UAH

Магуро рол
Maguro roll

Рис, норі, тунець, лосось, тигрова 
креветка темпура, огірок, соус унагі, 
соус шрірача, суха цибуля, мікрогрін

Rice, nori, tuna, salmon, tiger shrimp 
tempura, ogirok, unagi sauce, shriracha 
sauce, dry tsibulya, micrograin

300 г/g
249 UAH

Туна рол
Tuna roll

Рис, норі, тунець, гарбуз маринований, сир Філадельфія, огірок, соус 
унагі, соус спайсі, соус шрірача, чіпси цибулі, мікрогрін гірчиці

Rice, nori, tuna, marinated pumpkin, Philadelphia cheese, cucumber, 
Unagi sauce, spicy sauce, Sriracha sauce, onion chips, microgreen 

mustard

285 г/g
159 UAH



Макі роли
..............................................................................................................................................................................................

Maki rolls

З лососем
With salmon
Рис, норі, лосось

Rice, nori, salmon

6 шт./pics
100 г/g
59 UAH

З лососем х/к
With cold-smoked 
Salmon
Рис, норі, лосось копчений, 
сир Філадельфія, огірок

Rice, nori, smoked salmon, 
Philadelphia cheese, cucumber

6 шт./pics
100 г/g
69 UAH

З огірком
With cucumber

Рис, норі, огірок, соус унагі, кунжут

Rice, nori, cucumber, Unagi sauce, sesame seeds

6 шт./pics
100 г/g
33 UAH

З креветкою й гострим соусом
With spicy shrimp

Рис, норі, креветка, соус спайсі

Rice, nori, shrimp, Spicy sauce

6 шт./pics
105 г/g
69 UAH

З вугром 
й огірком 
With eel and 
cucumber

Рис, норі, вугор, огірок, 
соус унагі, кунжут

Rice, nori, eel, cucumber, 
Unagi sauce, sesame seeds

6 шт./pics
105 г/g 
79 UAH

З авокадо
With avocado

Рис, норі, авокадо

Rice, nori, avocado

6 шт./pics
100 г/g
49 UAH



Роли с салатом
..............................................................................................................................................................................................

Rolls with salad
Фірмовий рол з вугром
Branded roll with eel
Рол: рис, норі, вугор, сир Філадельфія, 
огірок, соус унагі, кунжут. 
Салат: рукола, мікрогрін горошок, 
маш-салат, лист буряка, шматочки 
манго, соус юзу, ікра масаго

Roll: rice, nori, eel, Philadelphia cheese, 
cucumber, unagi sauce, sesame seeds.
Salad: rucola, microgreen peas, mung 
bean salad, beet leaf, mango slices, 
yuzu sauce, masago caviar

250/40 г/g
229 UAH

Фірмовий рол
з салатом 
Branded roll with salad
Рол: рис, норі, креветка темпура, лосось, 
тунець, вугор, авокадо, ікра масаго, 
огірок, соус унагі  
Салат: рукола, лист буряка, маш-салат, 
мікрогрін гороху, амарант, кунжут, соус 
юзу, чіпси апельсина

Roll: rice, nori, tempura shrimp,
salmon, tuna, eel, avocado, masago caviar, 
cucumber, unagi sauce  
Salad: rucola, beet leaf, mung bean salad, 
microgreen peas, amaranth, sesame seeds, 
yuzu sauce, orange chips

270/20 г/g
229 UAH

Фірмовий рол з лососем
randed roll with salmon

Рол: рис, норі, лосось, сир Філадельфія, огірок. 
Салат: рукола, мікрогрин гороху, 

маш-салат, лист буряка, шматочки манго,
 ікра масаго, соус юзу

Roll: Rice, nori, salmon, Philadelphia cheese, cucumber  
Salad: rucola, microgreen peas, mung bean salad, 
beet leaf, mango slices, masago caviar, yuzu sauce

240/40 г/g
189 UAH



Сет Унагі
Unagi Set 

Канада, Тигровий дракон, Філадельфія з вугром, 
нігірі вугор

Canada, Tiger dragon, Philadelphia with eel, eel nigiri

26 шт./pcs
920 г/g   649 UAH

Сети
........................................................................................................................................                             .......................

Sets



Десiта сет
Tenth set

Рол Зелений дракон, Рол з манго,  
Урамакі з тунцем, 

Нігірі з лососем - 4 шт.

Green dragon roll, mango roll, uramaki 
with tuna, salmon nigiri - 4 pcs

28 шт./pcs
1000 г/g   549 UAH

Рейкан сет
Reykan set

Рол Зелений дракон, Філадельфія 
з лососем, Урамакі з тунцем, 
Нігірі з креветкою - 4 шт. 

Green dragon roll, Salmon Philadelphia, 
tuna uramaki, shrimp nigiri - 4 pcs

28 шт./pcs
970 г/g   529 UAH



Супер лосось 
Super Salmon

Червоний дракон, Філадельфія з лососем, 
Футомакі з лососем, Каліфорнія 
з лососем, Макі з лососем х/к

Red dragon, Salmon Philadelphia, 
salmon futomaki, California with 
salmon, salmon maki

40 шт./pcs
1115 г/g   499 UAH

Гамбате сет
Gambate set

Каліфорнія з темпурною креветкою, 
Рол Катана, Каліфорнія з тунцем, гункан окунь, 

гункан лосось, гункан спайсі креветка

California with tempura shrimp, Katana roll, 
California with tuna, perch gunkan, salmon 

gunkan, spicy shrimp gunkan 

30 шт./pcs
970  г/g   529 UAH



Супер Філадельфія
Super Philadelphia Set

Урамакі з лососем, Футомакі з лососем 
та сиром Філадельфія, Футомакі з х/к лососем, 
Філадельфія з лососем в кунжуті, 
Філадельфія з лососем та огірком

Salmon uramaki, Futomaki with salmon and 
Philadelphia cheese, Futomaki with cold-smoked 
salmon, Philadelphia with salmon in sesame seeds, 
Philadelphia with salmon and cucumber

44 шт./pcs
1380 г/g   559 UAH

Кейкi сет
Cake set

Філадельфія, Урамакі з темпурною креветкою, 
Каліфорнія з вугрем, Філадельфія в кунжуті, 

Футомакі з тунцем та окунем,
 Футомакі з лососем та сиром Філадельфія

Philadelphia, uramaki with tempura shrimp, 
California with eel, Philadelphia in sesame seeds, 

futomaki with tuna and perch, 
Futomaki with salmon and Philadelphia cheese

52 шт./pcs
1530 г/g   559 UAH



Фреш сет
Fresh set

Урамакі з лососем, Чедер рол, 
Лимондо, Гана рол, Індіано рол

Salmon uramaki, Cheddar roll, 
Limondo, Ghana roll,
Indiano

38 шт./pcs
1240 г/g   549 UAH

Сет Дует
Duet Set

Футомакі з окунем та тунцем
 з сиром Філадельфія, Футомакі з лососем, 

Каліфорнія з лососем, Урамакі з темпурною 
креветкою, Нігірі з креветкою - 2 шт.

Perch and tuna futomaki with Philadelphia cheese, 
salmon futomaki, California with salmon, uramaki 

with tempura shrimp, shrimp nigiri - 2 pcs

38 шт./pcs    
1095 г/g   499 UAH



Барбарис
Barbaris Set

Дракон Ебі, Філадельфія блек, Канада, Філадельфія, нігірі з вугрем - 2 шт., 
нігірі з лососем - 2 шт., нігірі з тунцем - 2 шт., нігірі з креветкою - 2 шт. 

Ebi dragon, Philadelphia black, Canada, Philadelphia, eel nigiri - 2 pcs, 
salmon nigiri - 2 pcs, tuna nigiri - 2 pcs, shrimp nigiri - 2 pcs

40 шт./pcs
1385 г/g   839 UAH



Сет Дракон 
Dragon Set

Зелений дракон, Дракон Ебі, 
Тигровий дракон, Червоний дракон, 

Золотий дракон

Green dragon, Ebi dragon, Tiger dragon,
Red dragon, Golden dragon

40 шт./pcs
1430 г/g   659 UAH

Сет Океанський
Ocean Set

Каліфорнія з вугрем, Урамакі з темпурною 
креветкою, Футомакі з лососем, Філадельфія
в кунжуті, Філадельфія з лососем

California with eel, uramaki with tempura 
shrimp, futomaki with salmon, Philadelphia 
in sesame seeds, Salmon Philadelphia

42 шт./pcs
1270 г/g   499 UAH



Сет Мегі
Megi Set

Футомакі з лососем х/к, Філадельфія в кунжуті, Каліфорнія з темпурною креветкою, Якудза, Золотий 
дракон, Філадельфія з лососем, нігірі лосось - 2 шт., нігірі тунець - 2 шт., нігірі креветка - 2 шт., 
гункан спайсі лосось - 2 шт., гункан спайсі вугор - 2 шт., гункан спайсі окунь - 2 шт.

Futomaki with cold-smoked salmon, Philadelphia in sesame seeds, California with tempura shrimp, 
Yakuza, Golden dragon, Salmon Philadelphia, salmon nigiri - 2 pcs, tuna nigiri - 2 pcs, shrimp nigiri - 2 pcs; 
spicy salmon gunkan - 2 pcs, spicy eel gunkan - 2 pcs, spicy perch gunkan - 2 pcs

62 шт./pcs
2020 г/g    899 UAH



Карбонара
Carbonara

Сир моцарела, бекон, 
томати чері, базилік, вершки, 
сир пармезан, соус Фірмовий, 

часникова олія

Mozzarella, bacon, cherry 
tomatoes, basil, cream, Parmesan 
cheese, branded sauce, garlic oil

295 г/g
99 UAH

Мексикано
Mexican

Сир моцарела, 
ковбаски 

мисливські, бекон, 
цибуля кримська, 

базилік, перець чилі, 
кукурудза, печериці, 

соус Фірмовий

Mozzarella, smoked 
sausages, bacon, 

Crimean onions, basil, 
chili pepper, corn, 

champignons, branded 
sauce

305 г/g
99 UAH

Морська
Seafood

Сир моцарела, 
мідії, лосось, 

томати чері, рукола, 
маслини, соус 

Фірмовий, 
часникова олія

Mozzarella, mussels, 
salmon, cherry 

tomatoes, rucola, black 
olives, branded sauce, 

garlic oil

320 г/g
129 UAH

Арабіата
Аrabiata

Cир моцарела, 
ковбаса салямі, 

маслини, помідор, 
базилік, перець 

чилі зелений, соус 
Фірмовий

Mozzarella, salami,
 black olives, 

tomatoes, basil, 
green chili pepper, 

branded sauce

300 г/g
109 UAH

Пiнца
....................................................................

Pinza



Фiрмова 
Branded
Сир моцарела, шинка, 
салямі, бекон, базилік, 
цибуля кримська, соус 
Фірмовий

Mozzarellа, ham, salami, 
bacon, basil, Crimean 
onions, branded sauce

305 г/g
109 UAH

Пінца BBQ
BBQ Pinza
 
Сир моцарела, 
ковбаски мисливські, 
бекон, куряче філе, 
перець солодкий, 
цибуля кримська, 
соус Фірмовий, 
базилік

Mozzarella, smoked 
sausages, bacon, 
chicken fillet, sweet 
pepper, Crimean 
onions, branded 
sauce, basil

310/g
99 UAH

Ricco з овочами 
та курячим філе
Ricco with vegetables 
and chicken fillet
Сир моцарела, овочі Ricco 
(лисички, білий гриб, артишок, 
оливки, перець болгарський), 
куряче філе, цибуля кримська, 
базилік, соус Фірмовий

Mozzarella, Ricco vegetables 
(chanterelles, porcini, 
artichokes, green olives, 
bell peppers), chicken 
fillet, Crimean onion, 
basil, branded sauce

320 г/g
99 UAH

Верона 
Verona

Сир моцарела, 
куряче філе, 
білий гриб, 
печериці, рукола, 
цибуля кримська, 
пармезан, соус 
Фірмовий

Mozzarella, 
chicken fillet, 
porcini, 
champignons, 
rucola, Crimean 
onion, Parmesan 
cheese, branded 
sauce

305 г/g
109 UAH

Пiнца
........................................................................

Pinza



Пiца
............................................................................

Pizza

Діабло
Diablo
Сир моцарела, ковбаса 
салямі, перець чилі, 
базилік, соус Фірмовий

Mozzarella, salami, chili 
peppers, basil, branded sauce

525 г/g
159 UAH

Піца BBQ 
BBQ Pizza

Сир Моцарела, куряче філе, 
бекон, мисливські ковбаски, 
баклажан, перець солодкий, 

соус BBQ, соус Фірмовий,
 часникова олія, базилік

Mozzarella cheese, chicken fillet, 
bacon, smoked sausages, eggplant, 
sweet pepper, BBQ sauce, garlic oil, 

basil

620 г/g
189 UAH

Фірмова
Branded 

Сир моцарела, бекон, шинка, куряче філе,
 салямі, маслини, базилік, соус Фірмовий

Mozzarella cheese, bacon, ham, chicken fillet, 
salami, black olives, basil, branded sauce

610 г/g
189 UAH



4 сири
4 cheeses 

Сир моцарела, горгонзола, 
страчатела, сир пармезан, 
вершки, трюфельна олія 

Mozzarella cheese, Gorgonzola, 
Strachitela, Parmesan, cream, 
truffle oil

550 г/g  
    199 UAH

Rikko овочева
Vegetable Rikko
Італійські мариновані овочі 
Rikko (лисички, білий гриб, 
артишок, оливки, перець 
болгарський), соус Фірмовий, 
цибуля кримська, рукола, 
базилік

Italian marinated Rikko vegetables 
(chanterelles, porcini, artichokes, 
green olives, bell peppers), 
branded sauce, Crimean onion, 
rucola, basil

510 г/g
119 UAH

Сирна з грушею
Cheese with pear
Сир моцарела, 
горгондзола, страчатела, 
груша, вершки, м’ята
 
Mozzarella cheese,
Gorgonzola, Strachitela, 
pear, cream, mint

620 г/g     
  199 UAH

З сиром Буррата
Burrata cheese 
Сир буррата, томати чері, 
соус Фірмовий, базилік, 
оливкова олія 

Burrata cheese, cherry 
tomato, branded sauce, 
basil, olive oil

580 г/g       
229 UAH

Карбонара
Carbonara
Сир моцарела, пармезан, 
вершки, базилік, бекон, 
часникова олія, соус Фірмовий

Mozzarella cheese, Parmesan, 
cream, basil, bacon, garlic oil, 
branded sauce

535 г/g      
139 UAH

Квадро 
Стаджіоні
Quadro Stagioni
 
Сир моцарела, сир 
горгондзола, сир страчателла, 
сир пармезан, ковбаса салямі, 
лосось, креветка тигрова, 
куряче філе, печериці, 
помідори чері, перець 
солодкий, перець чилі, соус 
Фірмовий, базилік

Mozzarella cheese, Gorgonzola 
cheese, Stracciatella cheese, 
Parmesan cheese, salami, 
salmon, tiger prawn, chicken 
fillet, champignons, cherry 
tomatoes, sweet pepper, chili 
pepper, branded sauce, basil 

590 г/g       
219 UAH



Прошуто 
Prosciutto
Прошуто, рукола, 
соус Фірмовий

Prosciutto, arugula, branded sauce

510 г/g
229 UAH

Маргарита
Margarita
Сир моцарела, міні моцарела, 
базилік, соус Фірмовий

Mozzarella cheese, mini Mozzarella, 
basil, branded sauce

535 г/g
129 UAH

Ricco з овочами 
та курячим філе
Ricco with vegetables 
and chicken fillet
Сир моцарела, овочі Ricco
(лисички, білий гриб, артишок, 
оливки, перець болгарський), 
куряче філе, цибуля кримська,
базилік, соус Фірмовий

Mozzarella, Ricco vegetables 
(chanterelles, porcini, artichokes, green 
olives, bell peppers), chicken fillet, 
Crimean onion, basil, branded sauce

465 г/g
179 UAH

З салямі та рікотою
With salami and ricotta
Cир моцарела, ковбаса салямі, сир 
рікота, фріаріеллі, базилік, соус Фірмовий

Mozzarella, salami, Ricotta cheese, 
friarielli, basil, branded sauce

600 г/g      
199 UAH

Корнішоні
Gherkins

Сир моцарела, бекон, мисливські 
ковбаски, печериці, цибуля 

кримська, базилік, корнішони, 
соус Фірмовий

Mozzarella cheese, bacon, smoked 
sausages, champignon, Crimean 

onion, basil, gherkins, branded 
sauce

625 г/g        
159 UAH



Верона
Verona
Сир моцарела, сир пармезан, 
куряче філе, печериці, 
білий гриб, рукола, 
соус Фірмовий

Mozzarella cheese, Parmesan 
cheese, chicken fillet, 
champignons, porcini, 
rucola, branded sauce

620 г/g
175 UAH

З тигровими
креветками 
та артишоками
Pizza with tiger 
prawns and 
artichokes
Сир моцарела, тигрові креветки, 
артишок, каперси, рукола, соус 
Фірмовий, базилік

Mozzarella, tiger prawns, 
artichoke, capers, rucola, 
branded sauce, basil

600 г/g
269 UAH

Фокача лайт
Focaccia light
Соус Фірмовий, філе тунця, 
помідори чері, мікс салату, 
рукола, м’ята, лист буряка, 
базилік, соус юзу

Branded sauce, tuna fillet, 
cherry tomatoes, salad mix, 
rucola, mint, beet leaf, basil, 
yuzu sauce

475 г/g
119 UAH

Поло
Polo 
Сир моцарела, вершки, куряче філе, 
помідор, кукурудза, ананас

Mozzarella cheese, cream, chicken 
fillet, tomato, corn, pineapple

600 г/g
139 UAH

З вугром
With eel
Сир моцарела, вугор, соус сирний, 
рукола, соус унагі, соус шрiрача

Mozzarella, eel, cheese sauce, rucola, 
unagi sauce, Sriracha sauce

540 г/g
229 UAH

Дитяча з нутелою
Children’s with Nutella
Нутела, банан, M&Ms, арахіс 

Nutella, banana, M&Ms, peanuts

695 г/g
199 UAH



Перші страви
............................................................................................ .................................................................................................

First courses

Суп Курячий 
з домашньою куркою

Chicken soup with 
homemade chicken

Домашня курка, локшина 
рамен, яйце перепелине, зелень

Homemade chicken, ramen
 noodles, quail egg, greens

300 г/g
55 UAH

Суп Місо сирний 
з лососем 
та креветками 
Miso soup with 
salmon and shrimps
Місо бульйон, креветка, філе лосося, 
печериці, локшина скляна, цибуля 
порей, плавлений сир, кунжут, 
кунжутна олія

Miso bouillon, shrimp, salmon fillet, 
champignons, glass noodles, leeks, 
cream cheese, sesame seeds, 
sesame oil

300 г/g
119 UAH



Суп з вугром 
і локшиною

Soup with 
eel and noodles

Місо бульйон, вугор копчений, локшина 
скляна, цибуля порей, гриби гливи, сир 

плавлений, кунжут чорний, олія кунжутна, 
кінза, імбир маринований 

Miso bouillon, smoked eel, glass noodles, leeks, 
oyster mushrooms, cream cheese, black sesame 

seeds, sesame oil, cilantro, marinated ginger

300 г/g
95 UAH

Крем-суп 
Грибний 
з горгонзолою
Mushroom 
cream soup 
with gorgonzola
Печериці, гливи, білий гриб, 
цибуля, картопля, вершки, 
бульйон курячий, сир 
горгонзола 

Champignons, oyster 
mushrooms, porcini, onions, 
potato, cream, chicken boullion, 
Gorgonzola cheese

265 г/g
65 UAH

Том Ям
Tom Yam
Бульйон курячий, локшина харусаме, 
креветка тигрова, мідії, кокосове молоко, 
гриби шиїтаке, томати чері, лайм, 
паста том-ям, імбир, кінза

Chicken boullion, Harusame noodles, tiger 
prawns, mussels, coconut milk, shiitake 
mushrooms, cherry tomatoes, lime, Tom 
Yam pasta, ginger, cilantro

350 г/g
149 UAH



Закуски
..................................................................................

Appetizers 

Картопля фрі
French fries
Золотиста картопля
з хрусткою скоринкою

Golden potatoes with 
a crispy crust

150 г/g
35 UAH

Крильця 
Хойсін

Hoysin Wings
Курячі крильця, арахіс смажений, 

соус хойсін, кінза, перець чилі

Chicken wings, roasted peanuts, 
Hoisin sauce, cilantro, 

chili peppers

240 г/g       85 UAH



Брускета 
з гуакамоле 
й севіче із лосося
Bruschetta with 
guacamole and
salmon ceviche
Багет, оливкова олія, лосось, 
авокадо, цибуля кримська, сок 
лимона, соус табаско, рукола, соус 
бальзамічний

Baguette, olive oil, salmon, avocado, 
crimean onion, lemon juice, Tabasco 
sauce, rucola, balsamic sauce

1 шт./pc    55 UAH

Брускета з томатами, 
оливками й фетою
Bruschetta with 
tomatoes, green 
olives and feta cheese
Багет, оливкова олія, помідори, 
маслини, оливки, цибуля кримська, 
сир фета, горіх волоський, цибуля 
зелена, соус бальзамічний

Baguette, olive oil, tomatoes, green 
olives, black olives, crimean onion, 
feta cheese, walnuts, green onions, 
balsamic sauce

1 шт./pc     39 UAH

Брускета Капрезе
Bruschetta Caprese 
Багет, оливкова олія, томати 
чері, сир моцарела, базилік, сир 
пармезан, рукола, соус песто, соус 
бальзамічний

Baguette, olive oil, cherry tomatoes, 
Mozzarella cheese, basil, Parmesan 
cheese, rucola, Pesto sauce, balsamic 
sauce

1 шт./pc     49 UAH

Набор брускет із 3 видів
Set of 3 types bruschettas 
Брускета з гуакамоле й севіче із лосося, 
Брускета з томатами, оливками й фетою, 
Брускета Капрезе 

Bruschetta with guacamole and salmon ceviche, 
Bruschetta with tomatoes, green olives 
and feta cheese, 
Bruschetta Caprese

3 шт./pc     137 UAH

Соуси
..................................................                                .........

Sauces
Барбекю
Barbecue 

Журавлинний
Cranberry 

Гамадарі (горіховий соус) 

Hamadari (nut sauce)

Сирний
Cheese

Солодкий Чилі
Sweet Chile

Соус Спайсі
Spicy sauce

50 г/g    15 UAH



Поке-боул
.............................................................................................................................................................................................. 

Poke Bowl

Поке-боул веган
Vegan Poke Bowl

Авокадо, чука, сир тофу, манго, 
дайкон, перець солодкий, томати 

черi, салат айсберг, перець чилі, 
соус горіховий, соус юзу, кунжут, 

мікрогрін

Avocado, chuka, tofu cheese, 
mango, daikon, sweet pepper, 

cherry tomatoes, Iceberg lettuce, 
chili pepper, nut sauce, yuzu sauce, 

sesame seeds, microgreen

350 г/g
149 UAH

Поке-боул вугор
Poke Bowl with eel
Вугор, боби едамаме, салат айсберг, 
огірок, рис, дайкон, сир Філадельфія, 
томати чері, яйце, кунжут,  соус 
теріякі, соус унагі, мікрогрін

Eel, edamame beans,  Iceberg lettuce, 
cucumber, rice, daikon, Philadelphia 
cheese, tomato cherry, chicken egg, 
sesame, sauces (teriyaki, unagi), 
microgreen

350 г/g
199 UAH



Сет №1 2020
2020 №1 Set 
«Зелений дракон, Рол 
з манго, Урамакі з тунцем, 
Нігіріз лососем - 4 шт.»
Green dragon, mango roll, uramaki 
with tuna, salmon nigiri - 4 pcs 

28 шт./pcs   1000 г/g       000 UAH

Сет №2 2020
2020 №2 Set  
«Зелений дракон, Філадельфія,  
Урамакі з тунцем, Нігірі з лососем - 
1 шт. Нігірі з креветкою - 4 шт.»
Green dragon, Philadelphia, 
tuna uramaki, salmon 
nigiri -1 pc, shrimp 
nigiri - 4 pcs 

28 шт./pcs
970 г/g
000 UAH

Поке-боул тунець
Poke bowl with tuna

Тунець, авокадо, манго, боби 
едамаме, чука, дайкон, томати  

чері, сир Філадельфія, рис, соуси 
(юзу, соєвий, горіховий), м’ята

Tuna, avocado, mango, edamame 
beans, chuka, daikon, tomatoes 

cherry, Philadelphia cheese, rice, 
sauces (yuzu, soy, nut), mint

350 г/g
219 UAH

Поке-боул лосось
Poke bowl with salmon 

Лосось, авокадо, манго, боби едамаме, сир 
Філадельфія, рис, імбир, огірки, кунжут, соус 

юзу, мікрогрін

Salmon, avocado, mango, edamame beans, 
Philadelphia cheese, rice, ginger, cucumbers, 

sesame seeds, yuzu sauce, microgreen

350 г/g
199 UAH

Поке-боул тигрова 
креветка
Poker bowl with tiger 
prawn
Тигрова креветка, авокадо, манго, чука, сир 
Філадельфія, рис, арахіс, яйце, часник, соуси 
(юзу, горіховий, спайсі), мікрогрін

Tiger prawn, avocado, mango, chuka, Philadelphia 
cheese, rice, peanuts, chicken egg, garlic, sauces 
(yuzu, nut, spice) microgreen

375 г/g
239 UAH



Фреш-паста з курячим 
філе та шпінатом
Fresh pasta with chicken 
fillet and spinach
Паста яєчна, куряче філе, шпінат, сир 
пармезан, печериці, томати черi, білий 
гриб, вершки, маш-салат, часникова олія, 
мускатний горіх

Egg paste, chicken fillet, spinach, Parmesan 
cheese, champignons, cherry tomatoes, 
porcini, cream, mash salad, garlic oil, 
nutmeg

300 г/g     89 UAH

Фреш-паста 
з тигровими 
креветками

Fresh pasta 
with tiger prawns

Паста шпінат, тигрова креветка, 
анчоуси, каперси, томати чері, 

перець чилі, сир пармезан, 
часникова олія, соус песто

Spinach pasta, tiger prawns, 
anchovies, capers, cherry tomatoes, 

chili peppers, Parmesan cheese, 
garlic oil, pesto sauce

300 г/g
189 UAH

Фреш паста 
.............................................................................................................................................................................................

Fresh pasta         



Фреш-паста
карбонара
Fresh carbonara 
pasta
Спагеті, бекон, вершки, 
яйце, сир пармезан, базилік, 
часникова олія, розмарин

Spaghetti, bacon, cream, chicken 
egg, Parmesan cheese, basil, 
garlic oil, rosemary

300 г/g
99 UAH

Фреш-паста з телятиною
Fresh pasta with veal
Паста бурякова, телятина, консервований 
італійський баклажан, маслини, сир пармезан, 
соус томатний, мікрогрін

Beetroot paste, veal, canned Italian eggplant, black 
olives, Parmesan cheese, tomato sauce, microgreen

300 г/g
129 UAH

Фреш-паста з лососем
Fresh pasta with salmon

 
Паста з чорнилами каракатиці, філе лосося, 

перець солодкий, шпинат, вершки, часникова 
олія, мікрогрін, шавлія

Pasta with cuttlefish ink, salmon fillet, sweet 
pepper, spinach, cream, garlic oil, microgreen, 

sage

300 г/g
129 UAH



Локшина
............................................................................................

Noodles
Пад Тай з тигровою 
креветкою й куркою
Pad Thai with tiger prawns 
and chicken
Локшина рисова, тигрова креветка, курка, 
деревний гриб, боби едамаме, соєві паростки, бебі 
кукурудза, арахіс, кінза, соус пад тай, соус чилі, 
імбирно-часникова олія

Rice noodles, tiger prawns, chicken, wood mushroom, 
edamame beans, soy sprouts, baby corn, peanuts, 
cilantro, Pad Thai sauce, chili sauce, ginger and garlic oil

400 г/g
189 UAH

Морепродукти  по-сінгапурськи
Seafood in Singaporean style

Локшина удон, креветка тигрова, мідії, 
кальмар, восьминіг, квасоля спаржева, 

бебі кукурудза, перець солодкий, цибуля 
кримська, цибуля зелена, соус хойсін

Udon noodles, tiger prawns, mussels, squid, octopus, 
asparagus beans, baby corn, sweet peppers, 

Crimean onions, green onions, Hoisin sauce

350 г/g
189 UAH

Удон з телятиною 
в соусі "Блек Пейпер" 
Udon with veal 
in Black Paper sauce 

Локшина удон, телятина, гриб деревний, 
броколі, перець солодкий, стрючки гороху, 
цибуля кримська, цибуля зелена, перець чилі, 
соус перцевий, базилік

Udon noodles, veal, wood mushroom, broccoli, 
sweet pepper, pea pods, Crimean onions, green 
onions, chili pepper, pepper sauce, basil
 
400 г/g
129 UAH



Бургери
.........................................................................................

Burgers

Бургер 
класичний

Classic
burger

Булочка з кунжутом, 
рублена телятина, 

соус BBQ, сир 
чеддер, цибуля 

салатна, помідор, 
огірок солоний, 

салат айсберг, 
картопля фрі

Bun with sesame 
seeds, minced veal, 
BBQ sauce, Cheddar  

cheese, salad onions, 
tomato, pickled 

cucumber, Iceberg 
lettuce, French fries

340/80 г/g
139 UAH

Бургер
XXL
XXL Burger
Булочка з кунжутом, 
рублена телятина, соус BBQ, 
\соус білий, сир чеддер, 
помідор, огірок солоний, 
рукола, салат айсберг, 
картопля фрі 

Bun with sesame seeds, 
minced veal, BBQ sauce, 
white sauce, Cheddar
cheese, tomato, pickled 
cucumber, rucola, 
Iceberg lettuce, 
French fries
 
410/80 г/g
189 UAH

Чізбургер
Cheeseburger
Булочка з кунжутом, 

рублена телятина, 
соус гірчичний,  

соус BBQ, помідор, 
сир чеддер, салат 

айсберг, картопля фрі

Bun with sesame seeds, 
minced veal, mustard 

sauce, BBQ sauce, tomato, 
Cheddar cheese, iceberg 

lettuce, French fries

320/80 г/g
149 UAH

Бургер 
BBQ

BBQ burger
Булочка з кунжутом, 

рублена телятина,  
соус BBQ, сир чеддер, 

бекон хрусткий, помідор, 
цибуля салатна, салат 
айсберг, картопля фрі

Bun with sesame seeds, 
minced veal, BBQ sauce, 

Cheddar cheese, crispy 
bacon, tomato, onions, 

Iceberg lettuce, French 
fries

370/80 г/g
169 UAH



Салати
...........................................................................................

Salads
Салат Цезар
Caesar salad
 
Салат айсберг, куряче філе, яйце перепелине, 
пармезан, томати чері, бекон, соус Цезар, 
мікрогрін

Iceberg lettuce, chicken fillet, quail egg, parmesan, 
cherry tomatoes, bacon, Caesar sauce, microgreen

350 г/g      129 UAH

Салат овочевий із сиром 
фета, авокадо й манго
Vegetable salad with feta 
cheese,avocado and mango
Сир фета, авокадо, манго, перець 
болгарський, помідор, огірок, 
соус цитронет, мікрогрін

Feta cheese, avocado, mango, bell pepper, 
tomato, cucumber, citronette sauce, 
microgreen

300 г/g      89 UAH

Салат з лососем
холодного копчення
Cold smoked salmon 
salad

Салат мікс, рукола, огірок, перець болгарський, 
лосось копчений, арахіс, мікрогрін, соус за 
вибором: сирний або цитронет

Lolo Rosa lettuce, rucola, cucumber, bell pepper, 
smoked salmon, peanuts, sauce of your
choice: cheese or citronette, migrigreen

140 г/g      139 UAH

Хіяші  Вакаме
Hiyashi Wakame
Хіяші вакаме, огірок, перець 
солодкий, зелень, соус
горіховий

Hiyashi wakame, cucumber, 
sweet pepper, greens, 
nut sauce

150 г/g      89 UAH



Токіо з тунцем татакі
Tokyo with tataki tuna

Мікс салата, соус Юзу, тунець, огірок, томати 
чері, авокадо, кунжут, мікрогрін

Green salad mix, yuzu sauce, tuna, cucumber, 
cherry tomatoes, avocado, sesame seeds, 

microgreen

290 г/g      199 UAH

З сиром Буррата
With Burrata cheese

Сир буррата, томати чері, рукола, маш-
салат, базилік, олія оливкова, фреш лимона

Burrata cheese, cherry tomatoes, rucola, 
mash-salad, basil, olive oil, fresh lemon juice

200 г/g      199 UAH

Тайський 
з телятиною
Thai with veal
Телятина, томати чері, огірок, 
салат айсберг, рукола, салат лоло 
роса, м’ята, кінза, петрушка, 
арахіс, соус юзу, кунжут

Veal, cherry tomato, cucumber, Iceberg
 lettuce, rucola, lolo roso salad, mint, cilantro, 
parsley, peanuts, Yuzu sauce, sesame seeds

315 г/g      119 UAH



Риба
......................................................................................

Fish

Стейк лосося
Salmon steak

Лосось, картопляне пюре, боби 
едамаме, пекінська капуста, рукола, 

лайм, соєві паростки, мікрогрін

Salmon, mashed potatoes, edamame 
beans, Chinese cabbage, rucola, lime, 

soybeans, microgreen

120/170 г/g
229 UAH

Телапія з морквяно-
імбирним пюре
Tilapia with 
carrot-ginger mash
Телапія (морський окунь), 
пюре морквяно-імбірне, 
соус вершковий з ікрою 
масаго, томати чері, лайм,
мікрогрін

Telapia (sea bass), carrot-
ginger mash, cream sauce 
with masago caviar, 
cherry tomato, lime,
microgreen

100/110/50 г/g
139 UAH



М’ясо
............................................................. 

Meat
Котлета по-київськи

Chicken Kyiv
Котлета по-київськи, картопляне пюре, 

томати чері, боби едамаме, мікрогрін
Chicken Kyiv, mashed potatoes, cherry
tomatoes, edamame beans, microgreen

200/150 г/g       119 UAH

Куряче філе фаршироване 
сиром моцарела

Chicken fillet stuffed with 
Mozzarella cheese

 
Сир моцарела, куряче філе, картопляне пюре, 

соус грибний, томати чері, боби едамаме, мікрогрін

Mozzarella cheese, chicken fillet, mashed potatoes, mushroom 
sauce, cherry tomatoes, edamame beans, microgreen

155/165/60  г/g       119 UAH

Свинячий стейк 
з картоплею
Pork steak with potatoes
Свинячий ошийок, картопля, цибуля, 
печериці, соус пікантний, боби едамаме, 
мікрогрін

Pork neck, potatoes, onions, champignons, 
spicy sauce, edamame beans, microgreen

180/170/50 г/g
149 UAH




