WINE LIST
organic / biodynamic / artisan / low-intervention
Органічне, артизанальне, біодинамічне – в O`Cafe ми зробили підбірку натуральних
вин із мінімальним втручанням у його виробництво.
Це означає, що у вині немає нічого зайвого. Лише виноградна лоза, сонце, сила
ґрунту й турботливі руки виноробів.
Деякі з позицій – ледь не останні пляшки з вінтажу, деякі – фрикові, особливо цікаві
та незвичні. Усі варті вашої уваги!

Шампанське & Ігристе вино
Champagne & Sparkling wine

100 мл

Champagne Larmandier-Bernier, Latitude,
Blanc de Blancs, Extra Brut

378

Muni Arione, Daniele Piccinin, 2015 (Veneto)

274

Rose “Il Fric”, Casebianche, 2017 (Campania)

172

Біле / White

100 мл

Montemagro, Daniele Piccinin, 2016 (Veneto)

138

Muskateller, Johannes Zillinger, 2018

196

Sauvignon Blanc, Johannes Zillinger, 2017

196

Little Buteo, Michael Gindl, 2018

196

Claus, Kalkundkiesel, Preisinger, 2017

228

Червоне / Red

100 мл

Dellemore, Casebianche, 2015 (Campania)

138

Nebbiolo Langhe, Giacomo Anselma, 2015 (Piemonte)

236

Crisopa, Tenuta Grillo, 2003 (Piemonte)

272

Montepulciano d’Abruzzo Riserva, Praesidium, 2011 (Abruzzo)

420

Десертне / Dessert
Aresco, Ca’de Noci, 2011 (Emilia-Romagna)

50 мл
204
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Aнтипасто
Сирна тарілка
горгондзола, пармезан,
пекоріно, кавалліно 220 г

258

М’ясне асорті
прошуто крудо, брезаола,
салямі, панчета 160 г

238

Стейк із тунця з руколою 85 г

142

Лосось, рикота, рукола, лимон 110 г

135

В’ялені томати, анчоуси, артишоки, рукола 145 г

172

Прошуто ді Парма, рикота, рукола 100 г

119

Піца з Napule
MARINARA CON PRATAIOLI 225 г
томати, печериці, орегано, базилік, часник
MARGHERITA 225 г
томати, моцарела, базилік, грана падано

87
114

POSITANO 250 г
122
моцарела, ковбаски, печериці, вершки, грана падано

з 12:00

PORCINI E GORGONZOLA 215 г
білі гриби, моцарела, горгондзола,
грана падано, петрушка

174

CAPRICCIO 260 г
томати, моцарела, прошуто кото, оливки,
базилік, печериці, грана падано

181

SAPORITA 250 г
баклажани по-пармськи, томати,
моцарела, базилік, грана падано

135

BIANCA ROSA 260 г
183
прошуто кото, печериці, моцарела,
зелена цибуля, вершки, чорний перець, грана падано

CAMPAGNOLA 300 г
томати, баклажани, солодкий перець, цукіні,
моцарела, базилік, грана падано

145

VALDOSTANA 235 г
брезаола, томати чері, моцарела,
рукола, грана падано

188

BOLOGNESE 240 г
соус “Болоньєзе”, моцарела, грана падано, базилік

151

MERGELLINA 245 г
прошуто крудо, рукола, моцарела,
томати чері, пластинки пармезану

195

QUATTRO GUSTI 280 г
Saporita, Bolognese, Positano, Diavola

151

195

PUTEOLANA 265 г
томати, моцарела, анчоуси, оливки, орегано,
каперси, базилік

161

PORCHETTA 238 г
запечена свинина, білі гриби, моцарела,
вершки, базилік, грана падано

195

DIAVOLA 260 г
салямі, гострий перець, томати, моцарела,
базилік, грана падано

161

SALMONE 240 г
моцарела, томати, лосось, філадельфія,
кунжут, петрушка

310

CALZONE 245 г
рикота, прошуто кото, моцарела, томати,
базилік, грана падано

164

REGINA DI SALMONE 235 г
лосось, креветки, моцарела, томати,
вершки, червона ікра

211

RICOTTA E PARMA 230 г
рикота, моцарела, прошуто ді Парма,
базилік, грана падано

170

NAPULE 245 г
рикота, моцарела, салямі, томати, рукола,
прошуто кото, прошуто крудо, вершки,
грана падано, пластинки пармезану

174

MARE E MONTI 225 г
креветки, томати, моцарела, вершки, рукола

234

A CAFONA 260 г
тунець, цибуля, томати чері, моцарела,
базилік, грана падано

234

QUATTRO FORMAGGI 225 г
емменталь, фонтіна, горгондзола, моцарела,
вершки, грана падано, рикота

174

FRUTTI DI MARE 275 г
томати, томати чері, морепродукти,
орегано, часник, моцарела, петрушка
NUTELLA десертна піца з кремом Nutella 195 г

107
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