Սպասարկման վճար 10%

Costo del servizio 10%

since 2020

Antipasti

Insalata con melanzane e pomodori
Սմբուկ լոլիկով

Ն ա խ ուտ եստ ներ
Antipasti di carne

2200

6800

Մսի տեսականի

կախասունկ, շամպինյոն, տրյուֆելի
պաստա, սերուցք

4800

Մարինացված բազուկ բուրրատայով

Antipasti di formaggi

6800

Պանրի տեսականի

պարմիջանո, ռոքֆոր, պեկորինիո, ազիագո,
լոլիկի մուրաբա, ընդեղեն

Bruschetta

3800

Բրուսկետաներ
լոլիկ ձիթապտղով, բուրրատա
անչոուսով, ռոստբիֆ պեստոյով

Piatto di olive con sotti di verdure

3900

Իտալական ձիթապտուղներ և
մարինացված բանջարեղենի տեսականի
ձիթապտուղ, լոլիկի չիր, կապերս,
բանջարեղենային ժարդիներա

5800

Մանրածովախեցգետին ռուկոլայով և
ավոկադոյով

6900

Սաղմոնով տորթ
սաղմոնի կարպաչչո, կիտրոնի այոլի,
ավոկադոյի կրեմ, պարմիջանո

Ceviche di pesce bianco del origine Sevan

6200

միքս աղցան, մանրածովախեցգետին,
կեսար սոուս, պարմիջանո, սխտոր

6500

սիգ, ախի սոուս, համեմ, բուլղարական
պղպեղ, նեխուր, եգիպտացորեն, սոխ

ութոտնուկ, կարտոֆիլ, ձիթապտուղ,
չերրի լոլիկ, ռուկոլա, ցիտրոնետ սոուս

Insalata di pomodoro e stracciatella

3800

3800

ստրաչատելլա, պեստո, մարինացված լոլիկ

Տավարի կարպաչչո
տավարի սուկի, բալզամիկ դրեսինգ,
ռուկոլա, կապերս, պարմիջանո

Insalata di pomodoro e formaggio di pecora

Tartare di manzo

լոլիկ, չերրի լոլիկ, ձիթապտուղ, ցիտրոնետ սոուս,
բազիլիկ, բրոկկոլի, բուլղարական պղպեղ,
ոչխարի պանրի էսպումա, սոխ

3500

տավարի սուկի, կապերս, կորնիշոն,
պարմիջիանո, մաղադանոս, լոլիկի չիր, սոխ

Vitello tonnato

2400

Լոլիկ ոչխարի պանրով

Տավարի թարթար

Insalata di ricotta e dragoncello

4400

Վիտելլո տոննատո

6400

Տապակած սիբաս

2600

ռիկոտտա, թարխուն, ռուկոլա, խաղող,
բազուկ, պնդուկ, պարմիջանո, ձիթապտղի ձեթ, սոխ

Burrata con focaccia di patate

Աղցան սաղմոնով և կարտոֆիլով

Zuppa di pomodoro e burrata

Insalate

2400

Frutti di mare

հավի ֆիլե, բեկոն, լոլիկ, մոցարելլա,
օրեգանո, մաղադանոս, սերուցք

Pizza di prosciutto con sugo al pesto

4300

Պրոշուտտո պեստոյով

3600

Դիավոլա

նեապոլիտանական սոուս, չիլի պղպեղ,
մոցարելլա, չորիզո

Pizza cinque formaggi

3900

Հինգ պանիր

մոցարելլա, թարմ մոցարելլա, ռոքֆոր,
պարմիջանո, ռիկոտտա

4200

Pizza gamberi e rucola

5800

Մանրածովախեցգետին ռուկոլայով
մանրածովախեցգետին, ռուկոլա,
չերրի լոլիկ, պարմիջանո, նեապոլիտանական
սոուս, սպիտակ սոուս

բուրրատա, բուլղարական պղպեղ,
նեխուր, լոլիկ, վարունգ, կապերս, անչոուս

3300

3600

Հավի միս բեկոնով

թարմ մոցարելլա, պարմիջանո, մորտադելլա,
պիստակ, սխտոր

Լոլիկի ապուր բուրրատայով

Աղցա ններ

12000

Սնկով և թարմ տրյուֆելով պիցցա

Մորտադելլա պիստակով

Ապ ուրներ

չերրի լոլիկ, բուրրատա, խորոված
պղպեղի կրեմ, պեստո, ռուկոլա, սոխ

Pizza con funghi e tartufo fresco

Pizza mortadella e pistachio

Zuppe

4700

Բուրրատա կարտոֆիլի ֆոկաչչայով

Insalata di roast-beef

3900

մանր կարտոֆիլ, չերրի լոլիկ, ձիթապտուղ,
թարթար սոուս, ախի սոուս, սոխ

սիբաս, շալֆեյ, քաղցրաթթու սոուս

նեապոլիտանական սոուս, մոցարելլա,
պարմիջանո, բազիլիկ

Pizza alla diavola

Ռիկոտտա թարխունով

Salmone e insalata di patata

3300

Մարգերիտա

նեապոլիտանական սոուս, պրոշուտտո,
պարմիջանո, մոցարելլա, ռուկոլա, պեստո

հորթի միս, թունայի սոուս, կապերս, ռուկոլա

Branzino fritto

Pizza Margherita

Pizza di pollo con la pancetta

Լոլիկ ստրաչատելլայով

Carpaccio di manzo

Pizza

պորչինի, մոցարելլա, կախասունկ,
թարմ տրյուֆել, շամպինյոն, սերուցք, մաղադանոս

Ութոտնուկ կարտոֆիլով

Սևիչե Սևանի սիգից

1600

Մանֆրիգուլ

Պի ց ց ա

ռոմանո, կեսար սոուս, պարմիջանո,
հավի ֆիլե, սխտոր

Insalata di polpo con patate

3200

Manfrigul

Կեսար

Կեսար մանրածովախեցգետնով

Torta di salmone

Հավի ապուր սնկով

3800

Insalata cesare di gamberi

1500

գազար, նեխուր, սպանախ, կանաչ ոլոռ,
տնական պաստա, բոլոնեզ ռագու,
պարմիջանո

մանրածովախեցգետին, ռուկոլա,
ավոկադո, չերրի լոլիկ, պարմիջանո

Cesare

Zuppa di pollo e funghi
հավի միս, գազար, նեխուր, շամպինյոն,
օրեգանո

բազուկ, ծնեբեկ, պնդուկ, բուրրատա,
ռոքֆոր, թխկու օշարակ

Insalata di gamberi con rucola e avocado

2200

Սնկով կրեմապուր տրյուֆելի պաստայով

սմբուկ, լոլիկ, քաղցրաթթու սոուս,
համեմ, կանաչ սոխ

Insalata sottaceti di barbabietola con
la burrata

սալյամի միլանո, պրոշուտտո,
կոպպա, մորտադելլա

Zuppa di funghi con pasta di tartufo

4800

Calzone con agnello

Ռոստբիֆ

Ծովամթերքով ապուր

Կալզոնե գառան մսով

հազարի միքս, ռոստբիֆ, խորոված սունկ,
բուլղարական պղպեղ, սոխ, համեմ

սաղմոն, մանրածովախեցգետին, միդիաներ,
վոնգոլե, ռույ սոուս

գառան փափկամիս, քիմիոն, սխտոր,
մոցարելլա, լոլիկի սոուս, անանուխ, սոխ

3200

Pasta

Piatti Principali

Հիմնական ուտ եստ ներ

Պ աս տա
Spaghetti al peperonata

2500

2400

Սպագետտի բեկոնով և լոլիկի
կծու սոուսով
բեկոն, նեապոլիտանական սոուս, բազիլիկ,
չիլի պղպեղ, ձիթապտղի ձեթ

Tagliatelle ai funghi con tartufo fresco

7600

կախասունկ, թարմ տրյուֆել, պարմիջանո,
սերուցքային սոուս

4800

Լինգվինե վոնգոլեով և միդիայով

4300

ռոքֆոր, պարմիջանո, պեկորինո, կանաչ ոլոռի
պեստո, բազիլիկ

Purè di patate con tartufo

1500

Դորադո բանջարեղենով և պղպեղի սալսայով

Կարտոֆիլի խյուս տրյուֆելով

դորադո, գրիլ բանջարեղեն, բազիլիկ, սխտորի կրեմ

Riso nero

2000

Patate fritte al rosmarino

1300

Funghi champignon grigliati con pesto

1500

Tartufo fresco (5g)

4000

Orata con le verdure e salsa di peperone

Tonna con purea di fagiolini

7000

9500

Թունա կանաչ լոբու խյուսով

Salmone fritto con risotto di peperone
affumicato

Filetto alla rossini con sugo di tartufo

9500

բրեզաոլա, մաղադանոսի պեստո

Agnello con crema di sedano

8200

Dolci

նապաստակի ռագու, ձիթապտղի ձեթ, շալֆեյ,
պարմիջանո

գառան մաչա, նեխուր, կարամելացված բողկ,
դեմիգլյաս սոուս

Pollo con verdure

4800

Ճուտ բանջարեղենով

3300

Ռավիոլի պոլենտայով և նապաստակի ռագույով
պոլենտա, նապաստակի ռագու, մասկարպոնե,
պարմիջանո, ձիթապտղի ձեթ

դդմիկ, կարտոֆիլ, բուլղարական պղպեղ,
չերրի լոլիկ, կախասունկ, նեխուր,
ռոզմարին, սխտոր

Confit anatra con albicocche secche marinade

7500

Ռավիոլի սպանախով, ռիկոտտայով և
թարմ տրյուֆելով

Աղ ան դե ր

6800

Գառան մաչա նեխուրի կրեմով

3100

7600

Բադի կոնֆի մարինացված ծիրանաչրով

Cannoli

3800

Tiramisù

2200

Salame

2400

Zvartnots

4200

Piatto di frutta

6500

Մրգի տեսականի

բադի ազդրամիս, պոլենտա, ծիրանաչիր,
մեղրային սոուս

թարմ տրյուֆել, պարմիջանո, սերուցք

4000

Costine di miale con salsa al miele

Gelato

22000

Խոզի մատ մեղրային սոուսով

Պաղ պաղ ա կ

խոզի մատ, ծնեբեկ, հազար,
մանանեխի սոուս, սոխ

Լազանիա բոլոնեզ

տավարի միս, խոզի միս, սոխ, գազար, լոլիկ,
սխտոր, պարմիջանո, ձիթապտղի ձեթ

1000

Կարտոֆիլի ֆոկաչչա

ֆետտուչչինե նապաստակի ռագույով

Lasagna Bolognese

900

Հացի զամբյուղ

ֆլանկ սթեյք, չերրի լոլիկ, պարմիջանո, ռուկոլա

Ֆուզիլի բրեզաոլայով

Ravioli con spinaci, ricotta e tartufo fresco

Cesto di pane

Տալյատա ռուկոլայով և պարմիջանոյով

3300

Ravioli di polenta con ragù di coniglio

Թարմ տրյուֆել (5գ)

Focaccia di patate

2400
Tagliata con rucola e parmigiano

Տապակած կարտոֆիլ ռոզմարինով

9400

տավարի սուկի, Ֆուա-գրա, տրյուֆելի սոուս,
կարտոֆիլի խյուս

ցուկինի, սխտոր, լոլիկի սոուս, պարմիջանո,
ռիկոտտա

Սև բրինձ

Գրիլ սունկ շամպինյոն պեստոյով

Ֆիլե ռոսսինի տրյուֆելի սոուսով

Պեննե ալլա նորմա ցուկինիով

Fettuccine al ragù di coniglio

6500

սաղմոն, վյերժ սոուս, պարմիջանո, բրինձ արբորիո

Պեննե պանրային սոուսով և ոլոռի պեստոյով

Fusilli alla bresaola

Asparagi grigliati
Գրիլ ծնեբեկ

Տապակած սաղմոն
ապխտած պղպեղի ռիզոտտոյով

վոնգոլե, միդիա, սխտոր, չիլի պղպեղ,
մաղադանոս, սպիտակ գինի

Penne alla norma con zucchine

1500

գրիլ թունա, ծնեբեկ, կանաչ լոբու խյուս անանուխով,
ախի սոուս, նուշ

Սնկով և թարմ տրյուֆելով տալյատելլե

Penne al sugo di formaggio e pesto di piselli

Verdure grigliate
Գրիլ բանջարեղեն

7800

կարտոֆիլ, բուլղարական պղպեղ, չերրի լոլիկ,
նեխուր, սպիտակ գինի, բազիլիկ, սխտոր

չորիզո, պարմիջանո, պղպեղի պաստա,
բազիլիկ

Linguine alle vongole e cozze

Branzino all’acqua pazza

Խ ավ ար տ ն ե ր

Սիբաս ալ ակվա պացցա

Սպագետտի պեպերոնատա

Spaghetti al sugo di pomodoro

Contorni

Lombata di maiale aromatizzata al rosmarino 6800
Խոզի չալաղաջ համեմված ռոզմարինով

Risotto

խոզի չալաղաջ, սխտորի կրեմ, լոլիկի սոուս,
չերրի լոլիկ, ռուկոլա

Ռի զ ո տտո
Risotto alle verdure

3000

բրինձ արբորիո, ցուկինի, ծնեբեկ, սպանախ,
կանաչ ոլոռ, պարմիջանո, սոխ

3200

բրինձ արբորիո, պորչինի, տրյուֆելի պաստա,
կախասունկ, շամպինյոն, պարմիջանո, սոխ

4900

Ռիզոտտո ցուկինիի կրեմով և ծովախեցգետնով
բրինձ արբորիո, ցուկինիի կրեմ, ծովախեցգետին,
սերուցք, սխտոր, սոխ

Սիբաս պատրաստված կանաչ աղում

Spalla d’agnello con patate canarie

Ռիզոտտո սնկով

Risotto con crema di zucchini e gamberi

22900

սիբաս, կարագ, ծնեբեկ, սոուս մյուսլի

Ռիզոտտո բանջարեղենով

Risotto ai funghi

Spigola cotto al sale verde

Frutti di bosco

1400

Cioccolato

1500

Հատապտղային

Շոկոլադե

15000

Գառան թիակ կանարյան կարտոֆիլով
գառան թիակ, մանր կարտոֆիլ, հազարով աղցան,
ֆրենչ սոուս, սոխ

Frutta
Մրգային

1700

