
Так люблю,                                                      
                   що з’їм

Так, ви вже бачили щось подібне в Oxota na Ovets. Трубочки, ніжний крем та насолода.
ТИРАМІСУ – (≈2,5€)

PINZA       MOZA RELLA       PROSECCO BAR

МАРГАРИТА – (≈2,3€)
Основа основ. Червоний соус, моцарела, стиглі томати, духмяний базилік

З МОЦАРЕЛОЮ ТА ПЕЧЕНИМИ ПЕРЦЯМИ – (≈2,5€)

4 СИРИ  – (≈3,3€)
Сир нашого серця. Білий соус, два види моцарели,

пармезан, горгонзола та фундук

DIAVOLA – (≈3,3€)
Пекельна штучка. Червоний соус, салямі, табаско та халапеньйо

ПІНЦА DI MARE – (≈3,7€)
Море лосося й креветок. А також червоний соус,

моцарела, пармезан та каперси

ПІНЦА З ГОРГОНЗОЛОЮ ТА ПЕРСИКОМ – (≈3,3€)
І «на десерт». Білий соус, горгонзола, персик та рукола

З МОРТАДЕЛОЮ ПЕЧЕНИМИ   – (≈3,3€)
ПЕРЦЯМИ ТА ЧЕРІ
«докторську ковбасу» скопіювали з цього італійського делікатесу

З ПРОШУТО, ПАРМЕЗАНОМ, ЧЕРІ, – (≈3,3€)
оливками, руколою та солодким бальзаміком

З АРТИШОКАМИ, МОЦАРЕЛОЮ – (≈3,3€)
та червоним песто

ЗІ СЛАБОСОЛОНИМ ЛОСОСЕМ, – (≈3,7€)
в’яленими томатами, чері та песто

З БУРАТОЮ, ТРЮФЕЛЬНИМ СОУСОМ, – (≈3,7€)
зеленим песто, анчоусами та оливками

Гаряча, хрумка та пухка. 3 види борошна, дріжджі, 28 годин ферментації та безліч експериментів, аби отримати саме такий результат. Все разом — 
основу, соуси та різні додатки — випікаємо в печі. Це перфектна гаряча страва. Як римська піца, тільки ще краще. Обирай гарячу пінцу:

PINZAГаряча штучка: як піца,                                    але краще

ЗІ СВІЖИМИ ОВОЧАМИ – (≈1,8€)

З МОЦАРЕЛОЮ ТА ЗЕЛЕНИМ ПЕСТО – (≈2,5€)

З МАНГО, АВОКАДО, КРЕМОМ – (≈2,5€)
З АРТИШОКІВ та солодким бальзаміком

ЛОСОСЕМ, АВОКАДО, ЧЕРІ ТА ОЛИВКАМИ – (≈3,3€)

З ПРОШУТО, МАНГО, – (≈2,5€)
в’яленими томатами та оливками

З КОНСЕРВОВАНИМ ТУНЦЕМ, – (≈2,5€)
анчоусами та чері

З КРЕВЕТКАМИ, АВОКАДО – (≈3,3€)
чері та оливками

ПОЧНЕМО З КЕЛИХУ PROSECCO?     – PROSECCO –   (≈1,8€)
ДВІ УСТРИЦІ З ЛИМОНОМ –   (≈2,5€)

КАПРЕЗЕ з моцарелою, томатами та песто – (≈3,3€)

БЕЙБІ-МОЦАРЕЛА – (≈3,7€)
з оливками, в’яленими томатами та артишоками

СТРАЧАТЕЛА (ніжний сир з вершками) – (≈3,3€)
• з печеним перцем, томатами, оливками та анчоусами
• з обпаленим персиком та руколою

ЦІЛА БУРАТА – (≈3,7€)
з трюфелем, каперсами та халапеньйо

My heart belongs                                                   
         

to mozarella МОЦАРЕЛА БАР
Еталонний сир у гідному оточенні.

Так, той самий   
ЦЕЗАР

З КУРКОЮ – (≈2,5€) З ЛОСОСЕМ – (≈3,3€) З КРЕВЕТКАМИ – (≈3,7€) 

Любиш Цезар - їж Цезар.

Може, ще по келиху?
НАПОЇ

APERITIVO келих (100 мл)  пляшка (750 мл)

ВЕРМУТ MUSHLYA (≈1,5€) (≈6,3€)
білий / рожевий

LIMONCELLO SPRITZ (250 мл) (≈2,2€)

VINO келих (150 мл)  пляшка (750 мл)

PROSECCO (≈1,8€)

VINO DA TOVALA ЧЕРВОНЕ (≈1,5€) (≈6,3€)
сухе / напівсолодке

VINO DA TAVOLA БІЛЕ (≈1,5€) (≈6,3€)
сухе / напівсолодке

DIGESTIVO келих (100 мл)  пляшка (700 мл)

LIMONCELLO (≈1,5€) (≈10€)

Ідеальна основа: салат та кіноа. Обирай, з чим хочеш заміксувати

САЛАТ З КІНОА So healthy&trendy  GREEN &

HEALTHY

ПИВО ТА СИДР
СИДР (330 мл) (≈1,5€)

ПИВО GASTROFAMILY (330 мл) (≈1,5€)

- Б/А -
BONAQUA газована / негазована  (≈1,5€)

COCA COLA (≈1,5€)

CІК RICH томатний / апельсиновий (≈1,5€)

ЛИМОНАД (330 мл) (≈1,5€)

- КАВА ТА ЧАЙ -
ЧАЙ в асортименті  (≈1,5€)

ЕСПРЕСО (≈1,5€)

АМЕРИКАНО (≈1,5€)

ЛАТЕ  ( ≈1,8€)

КАПУЧИНО (≈1,8€)



WHAT ABOUT A GLASS OF PROSECCO?   –  PROSECCO –   (≈1,8€)
2 OYSTERS WITH LEMON  –   (≈2,5€)

Love Caeser - eat Caeser

MARGARITA – (≈2,3€)
The very basics. Red sauce, mozzarella, ripe tomatoes, aromatic basil

WITH MOZZARELLA AND ROASTED PEPPERS – (≈2,5€)

4 CHEESES – (≈3,3€)
Cheese of our hearts. White sauce, two kinds of mozzarella,

parmesan, gorgonzola and hazelnut

DIAVOLA –  (≈3,3€)
Hell thing. Red sauce, salami, tabasco and jalapeno

PINZA DI MARE – (≈3,7€)
Lots of salmon and prawns. As well as red sauce,

mozzarella, parmesan and capers

GORGONZOLA AND PEACH PIZZA – (≈3,3€)
And «for desert». White sauce, gorgonzola, peach and arugula.

WITH MORTADELLA – (≈3,3€)
BAKED PEPPERS AND CHERRY TOMATOES
(«doctor's sausage» was copied from this Italian delicacy)

WITH PROSCIUTTO, PARMESAN, – (≈3,3€)
cherry tomatoes, olives, arugula and sweet balsamic

WITH ARTICHOKES, MOZZARELLA – (≈3,3€)
and red pesto

WITH SALTED SALMON, – (≈3,7€)
dried cherry tomatoes and pesto

WITH BURATA, TRUFFLE SAUCE, – (≈3,7€)
green pesto, anchovies and olives

PINZA       MOZA RELLA       PROSECCO BAR

Hot, crunchy and puffy. 3 types of flour, yeast, 28 hours of fermentation and lots of experiments to get exactly the result we want. All together - the basics, sauces 
and various additions - we bake in the oven. This is a perfect hot dish. Like Roman pizza, only better. Choose hot pinza:

PINZAPinza is like a pizza                                      but much better

Yes, the same
CAESAR

WITH CHICKEN – (≈2,5€) WITH SALMON – (≈2,5€) WITH PRAWNS – (≈2,5€) 

FRESH VEGETABLES – (≈1,8€)

MOZZARELLA AND GREEN PESTO – (≈2,5€)

MANGO, AVOCADO, ARTICHOKE CREAM – (≈2,5€)
and sweet balsamic

SALMON, AVOCADO CHERRY – (≈3,3€)
tomatoes and olives

A perfect dish: latuce and quinoa. Pick what to mix it with

PROSCIUTTO, MANGOES, – (≈2,5€)
sun-dried tomatoes and olives

CANNED TUNA, ANCHOVIES, – (≈2,5€)
and cherry tomatoes

PRAWNS, AVOCADO,  – (≈3,3€)
cherries and olives

QUINOA SALAD
GREEN &

HEALTHY

 So healthy&trendy  

My heart belongs                                                         
   

to mozarella MOZZZARELLA BAR

CAPRESE – (≈3,3€)
with mozzarella, tomatoes and pesto

BABY-MOZZARELLA – (≈3,7€)
with olives, dried tomatoes and artichokes

STRACCIATELLA (soft cheese with cream) – (≈3,7€)
• with baked pepper, tomatoes, olives and anchovies
• with roasted peach and arugula

WHOLE BURATA – (≈3,7€)
with truffle, capers and jalapenos

Top cheese in a descent company.

One more glass of wine? DRINKS
APERITIVO glass (100 ml)  bottle (750 ml)

MUSHLYA VERMOUTH (≈1,5€) (≈6,3€)
white / rose 

LIMONCELLO SPRITZ (250 ml) (≈2,2€)

VINO glass (150 ml)  bottle (750 ml)

PROSECCO (≈1,8€)

VINO DA TOVALA RED (≈1,5€) (≈6,3€)
dry / semi sweet

VINO DA TAVOLA WHITE (≈1,5€) (≈6,3€)
dry / semi sweet

DIGESTIVO glass (100 ml)  bottle (700 ml)

LIMONCELLO (≈1,5€) (≈10€)

BEER AND CIDER
CIDER (330 ml) (≈1,5€)

GASTROFAMILY BEER (330 ml)  (≈1,5€)

- N/A -
BONAQUA gas / still  (≈1,5€)

COCA COLA (≈1,5€)

RICH JUICE tomato / orange (≈1,5€)

LEMONADE (330 ml) (≈1,5€)

- COFFEE AND TEA -
TEA in assortment  (≈1,5€)

ESPRESSO (≈1,5€)

AMERICANO (≈1,5€)

LATTE  ( ≈1,8€)

CAPPUCCINO (≈1,8€)

Yes, you have seen something similar in Oxota na Ovets. Waffle tubes, gentle cream and pleasure.
 TIRAMISU – (≈2,5€)

So in love,                                                         
           what to eat


