
          УСТРИЦІ

Фін де клер № 2 155

Спеціаль Сентінель № 2 235

          КРУДО

Лосось шотландський / 50 грам 295

Вугор / 50 грам 335

Тунець / 50 грам 390

Морський гребінець / 100 грам 850

Крудо із цілого сібаса на 2 персони / 800 грам 1650

Крудо із гребінців з яблучно-трюфельним соусом 850

Карпачо з тунця зі страчателлою і трюфельним соусом 815

Карпачо із лангустинів 585

Севіче з лосося з помело і соусом ніккей 395

new Севіче з морського гребінця з бататом, авокадо і соусом юзу 750

Плато морепродуктів: рожева креветка, морський гребінець,
лосось, тунець, дорадо, восьминіг, устриці

3950

          ТАРТАРИ

Тартар із лосося з юзу соусом 495

Тартар із тунця з соусом кімчі та авокадо 525

Тартар із дорадо з трюфельним соусом та гуакамоле 550

Тартар краб з авокадо 990

new Тартар з яловичини з трюфелем 535

          ГАСТРОНОМІЯ / 50 ГРАМ

Тет-де-муан 285

Пекоріно з трюфелем 380

Пекоріно Романо 150

Мімолет 380

Брі 150

Прошуто 250

new Антипасті асорті: чорізо, прошуто, оливки Каламата,
артишок маринований, сир мімолет, пекоріно з трюфелем, горгонзолла,
фокачіні зі страчателлою та песто

890



          РОЛИ

Рол Каліфорнія з лососем 515

Рол з морським гребінцем запечений під соусом васабі-айолі 545

Рол Філадельфія 450

Рол з копченим вугрем, креветкою, лососем і червоною тобіко 710

          ЗАКУСКИ

Хрусткий артишок з домашнім йогуртом та м'ятою 445

Стейк із цвітної капусти з трюфельним соусом 390

Аргентинськi лангустини з соусом васабі 490

Картопляний гратен з трюфелем 395

Фаланги королiвського краба запечені з соусом айолі / з вершковим маслом
та петрушкою / з соусом Шампань і чорною ікрою / 100 грам 1990

Баклажан Міланезе з томатним соусом 390

new Тунець татакi з соусом кімчі-понзу 515

Морські гребінці запечені в раковині 470

Попкорн креветки 475

Карпачо з цвітної капусти з мусом із пармезану і трюфелем 350

Карпачо з яловичини з соусом із чорного перцю 290

new Індичка під соусом тонато 290

          САЛАТИ

Салат зі свіжих овочів з імбирним соусом 290

Великий зелений салат з авокадо 365

Салат Цезар з індичкою 370

Баклажани з рожевими помідорами, козячим сиром та кисло-солодким соусом 495

Салат з креветками, баклажаном, авокадо та юзу соусом 475

Салат з крабом, авокадо, рожевими томатами та iмбирно-кунжутним соусом 1250

          БРУСКЕТИ

Брускета з печеними перцями та соусом песто 270

Брускета з авокадо та рожевими томатами 320

Брускета зі страчателлою та томатним соусом 270

Брускета з крабом, авокадо, помідорами, соусом iз в'ялених томатів та айолі 865

Брускета з лососем, авокадо, огірком та сиром філадельфія 310



          СУПИ
new Крем-суп із цвітної капусти, з трюфелем та чіпсами з баклажану 430

Рибний бульон з лососем, спагеті та овочами 245

Гарбузовий крем суп з креветками 365

Том ям з морепродуктами 520

          ПIЦА
Фокача з розмарином та сиром пекоріно 115

Фокача зі страчателою та томатами 215

Піца з пекоріно та трюфелем 550

Піца з сиром і креветками 550

Піца Маргарита 315

Піца чотири сири 390

Піца Капрічоза 350

          ПАСТА / РИЗОТО
Спагеті фреска з морепродуктами 950

Тортелі з рікотою та чорним трюфелем 310

new Рігатоні в томатному соусі з базиліком та рикотою 310

Ризото з креветками і соусом блю чіз 510

Ризото з грибами та трюфелем 495

                РИБА & МОРЕПРОДУКТИ
Соте з морепродуктами 890

Крабові котлети з картопляним пюре з васабі 460

Лангустини з соусом Chili Garlic 565

Восьминіг з картопляним гратеном 1250

Філе дорадо запечене з овочами 695

Чилійський сібас з картопляним пюре з васабі 1550

Лосось з соусом Chili Garlic та мусом з поленти та пармезану 545

Філе сібаса з овочевим соте і рибним велюте 695

Чорна тріска в місо маринаді з картопляним гратеном і соусом лемонбаттер 1470

Цілий запечений сібас з картопляними чiпсами, баклажаном та цукiнi 1650

Лобстер Термідор 5250

Морський гребінець / 100 грам 850

Восьминіг / 100 грам 910

Карабінерос / 100 грам 950

Лангустини / 100 грам 490



          М’ЯСО & ПТИЦЯ

Хрустке курча 480

new Качине філе з пюре із батата та соусом Вафу 450

Котлети із кролика з трюфельним пюре 310

Вирізка Prime Creekstone з перцевим соусом / 250 грам 2800

Бефстроганов з пюре 490

Каре ягняти з гострим томатним соусом / 100 грам 630

          ГАРНIРИ

Броколі з пармезаном 115

Картопляне пюре з васабi / з трюфелем 105

Спаржа на пару 340

Овочi гриль 255

Печена картопля 95

          ДЕСЕРТИ

Рулет меренга з фісташкою та малиною 255

Трубочки з вареним згущеним молоком 200

Наполеон з кокосовим кремом 235

Чізкейк з ягідним варенням 310

new Шоколадний трюфель з солоною карамеллю 415

          МОРОЗИВО

Кокосове 85

Ванільне 85

Солона карамель 85

Горіхове 85

          СОРБЕТИ

Лайм 85

Манго 85

Маракуя 85

Смажений ананас 85


