
Карпаччо з телятини з гірчичним 

соусом, трюфельним маслом, 

пармезаном та фісташками 120г            230 ₴
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Моцарелла Буффало з томатами, 

песто з базиліку, руколою та 

фісташками 215г                                           235 ₴

Асорті італійських сирів 

(подається з трюфельним медом, 

інжиром та ягодами) 300г                         270 ₴

Антипаста (прошутто, брезаола, 

пармезан, чері, оливки в'ялені, 

томати в'ялені, маринований 

виноград, каперси) 365г                             360 ₴

Брускетта з томатною сальсою, 

базиліком, солодкою цибулею 

та оливковою олією 

з часником 280г                                             115 ₴         

Тар тар з тунця і авокадо 210г                  265 ₴    

Закуски  

Салати 

Салат Панцанела з анчоусами 

та кедровими горіхами 340г                   235 ₴

Салат з морепродуктами 

(гребінці, мідії, щупальця 

восьминога, цибулево-гірчична 

заправка) 335г                                              440 ₴

Салат з баклажанами фрі, 

томатами, солодкою цибулею, 

шпинатом та пармезаном 270г            205 ₴               

Салат з тунцем, авокадо, 

томатами чері, грейпфрутом 

та шпинатом 290г                                       345 ₴

Баклажани Парміджано з 

моцареллою, томатами, 

соусом маринара та 

пармезаном 380г                                         210 ₴

Панцеротті 380г (3 шт.)                               270  ₴

Фокача - італійська хлібна 

закуска з оливковою олією, 

пармезаном і пряними 

травами 250г                                                 110 ₴

Макарончіні 2 шт.                                      205 ₴

Піццета 3 шт.                                                230 ₴

Ньоккі 4 сири з трюфельною 

пастою 300гр                                                 265 ₴

Крокети з тигрових креветок з 

гострим чатні із манго, чилі, 

білого вина та часнику 325г                   395 ₴

Морський гребінець на подушці 

з горохового пюре 230г                            250 ₴

Гарячі закуски 

Мінестроне ді Рома (класичний 

овочевий суп з песто і з 

базиліком)  250г                                              155 ₴

Тосканський Чаудер (густий 

вершковий суп з овочами та 

мідіями) 350г                                                   175 ₴

Сирний крем-суп 

з пепероні 320г                                               170 ₴

Суп Чоппіно 

з морепродуктами 330г                               245 ₴

Томатний крем-суп з 

баклажанами 310г                                         170 ₴  

Супи  



Різотто Порчіні 270г                                 255 ₴

Різотто лимонне з тигровими 

креветками, устричним соусом 

та пармезаном 250г                                   250  ₴

Шафранове різотто 

з гребінцями 200г                                       230 ₴

Конкільоні фаршировані 

рiкоттою, моцарелою та 

в'яленими томатами 

(подаються на подушці 

зі шпинату, вершків та 

пармезану) 290г                                           215 ₴

Спагетті Карбонара 300г                         205 ₴

Спагетті Болоньєзе  300г                          205 ₴

Лазанья 300г                                                         265 ₴

Паста Ді Маре (гребінці, 

щупальця восьминога, 

тигрові креветки, мідії) 335г                   395 ₴

Паста Pozitano 330г                                     215 ₴

Паста та рiзотто  

Креветки Pozitano 290г                                390 ₴

Смажені кальмари з авторським 

соусом 290г                                                      230 ₴

Філе дорадо з томатами, часником, 

зеленою цибулею та лимонним 

соусом 270г                                                       350 ₴

Філе окуня 380г                                              245 ₴

 Восьминіг з пюре 

з батату 290г                                           445 ₴

Дари моря 

Персикова панна-котта                           95 ₴

Тірамісу                                                       115 ₴

Бейліс-Орео мус                                       155 ₴

Профітроллі 3 шт.                                      160 ₴ 

Каннолі 3 шт.                                                145 ₴

Макарони з сиром 290г                                                                                                                             120 ₴

Сирні палички моцарелла з томатним соусом 180г                                                                     150 ₴

Курячі нагетси з томатним соусом та картопляним пюре 240г                                              155 ₴

Страви з м’яса 

Курка Пармезан з соусом 

маринара, картопляними 

дольками фрі, пряним маслом 

та сиром моцарела 390г                             230 ₴

Телячі медальйони з гірчичним 

соусом та цибулею 440г                             455 ₴

Тальята — запечене філе телятини 

в хоспері (подається зі смаженим 

перцем чилі, часником та 

розмарином) 400г                                         455 ₴

Десерти  

Bambino  
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Eggplant Parmigiano with mozzarella, 

tomatoes, marinara sauce 

and parmesan 380g                                      210 ₴

Panzero�i 380g(3р.)                                       270 ₴

Focaccia (Italian bread snack with olive 

oil, parmesan and herbs) 250g                   110 ₴

Macaroncini 2p.                                            205 ₴

Pizzeta 3p.                                                     230 ₴

Gnocci 4 cheese w. truffles 3p.                  265 ₴

Tiger prawn croque�es with spicy 

chutney of mango, chili, white wine 

and garlic 325g                                              395 ₴

Scallop on a pillow of pea 

purée 230g                                                        250 ₴

Salads

Panzanella salad with anchovies 

and pine nuts    340g                                    235 ₴ 

Seafood salad (scallops, mussels, 

octopus tentacles, onion-mustard 

dressing) 335g                                               440 ₴

Salad with eggplant fries, 

tomatoes, sweet onions, spinach 

and parmesan 270g                                      205 ₴        

Salad with tuna, avocado, 

cherry tomatoes, grapefruit 

and spinach 290g                                          345 ₴

Appetizrers

Veal carpaccio with mustard sauce, 

truffle bu�er, parmesan and 

pistachios 120g                                                230 ₴

Buffalo mozzarella with tomatoes, 

basil pesto, arugula and 

pistachios 215g                                                235 ₴

Assorted Italian cheese (served 

with truffle honey, figs and 

berries) 300g                                                    270 ₴

Antipasto (prosciu�o, bresaola, 

parmesan, cherry tomatoes, 

sun-dried olives, sun-dried tomatoes, 

pickled grapes, capers) 365g                         360 ₴

Brusche�a with tomato salsa, 

basil, sweet onion and olive oil 

with garlic 280g                                               115 ₴   

Tuna and avocado tar-tar 210g                     265 ₴

 Hot appetizers

Soups

Minestrone di Roma (classic vegetable

soup with basil pesto) 250g                          155 ₴

Tuscan Chowder (thick creamy soup 

with vegetables and mussels) 350g             175 ₴

Cheese cream soup with 

pepperoni 320g                                                  170 ₴

Choppino soup with seafood  330g            245 ₴

Tomato cream soup with 

eggplants  310g                                               170 ₴

Pozitano menu



Bambino  

Pozitano menu
Seafood Pasta and risotto

Shrimps Pozitano 290g                                  390 ₴

Fried Calamari w. chef sauce 290g              230 ₴

Dorado fillet with tomatoes, 

garlic, green onions and lemon 

sauce 270g                                                         350 ₴

Рerch fillet 380g                                               245 ₴

Octopus w. sweet potato 

purée 290g                                                        445 ₴

Meat dishes

Parmesan chicken with marinara 

sauce, french fries spicy 

bu� and mozzarella 390g                              230 ₴

Veal medallions w. mustard

sauce and onions 440g                                   455 ₴

Tagliata — baked veal fillet in 

hosper (served with roasted 

chili peppers, garlic and 

rosemary) 400g                                                455 ₴

Riso�o Porcini 270g                                     255 ₴

Lemon riso�o with tiger prawns, 

oyster sauce and parmesan 250g               250 ₴

Safran riso�o w. scallops 200g                   230 ₴

Conchiglioni stuffed with 

rico�a, mozzarella and sun-dried 

tomatoes (served on a pillow of 

spinach, cream and parmesan) 290g         215 ₴

Spaghe�i Carbonara 300g                           205 ₴

Spaghe�i Bolognese 300g                           205 ₴

Lasagna 300g                                                 265 ₴

Pasta Di Mare (combs, octopus 

tentacles, tiger prawns, 

mussels) 335g                                                395 ₴

Pasta Pozitano 330g                                      215 ₴

Desserts

Peach panna co�a                                         95 ₴

Tiramisu                                                        115 ₴

Baileys-Oreo mousse                                 155 ₴

Profiteroles 3p.                                             160 ₴

Cannoli 3p.                                                     145 ₴

Mac & cheese 290g                                                                                                                                   120 ₴  

Mozzarella sticks with tomato sauce 180g                                                                                          150 ₴

Chicken nuggets with tomato sauce and mashed potatoes 240g                                                    155 ₴  
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