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Піца 

Піца з грушою та сиром дорблю 
(сир моцарелла, сир дорблю, груша, волоський горіх, мед, рукола) 

350 150.00 

Піца кватро ді Карне 
(сир моцарела, салямі, шинка, бекон, ковбаски мисливські, свіжий 

огірок) 

420 165.00 

Піца Тонно Чіполла 
(тунець, оливки, цибуля кримська, сир моцарелла, орегано, соус) 

300 130.00 

Піца тар-тар лосось з вершковим сиром 
(тартар з лосося, солоний огірок, вершковий сир, кунжут, рукола,  

сир моцарелла, орегано, соус) 

420 235.00 

Кватро Формаджі 
(чотири сири: рокфор, пармезан, горгонзола, моцарелла, орегано) 

250 170.00 

Піца Вілладжіо 
(свинина в'ялена, сир моцарелла, сир вершковий, помідори, зелень, 

орегано, соус) 

370 150.00 

Піца ді Манзо 
(телятинка, грибочки білі, цибуля ріпчаста, сир моцарелла, соус, 

базилік)  

420 165.00 

Карузо 
(фарш м'ясний, печериці, маслини, цибуля ріпчаста, майонез, сир 

моцарелла, орегано, соус) 

440 155.00 

Паперончіно 
(салямі, гострий перець, сир моцарелла, соус, орегано) 

300 130.00 

Барбекю 
(салямі, філе куряче копчене, помідори, сир моцарелла, маслини, 

соус, орегано) 

320 150.00 

Джованно 
(шинка, ковбаски мисливські, перець болгарський, сир моцарелла, 

соус, орегано) 

320 130.00 

Капрічоза 
(шинка, печериці, маслини, помідори, сир моцарелла, соус, орегано) 

370 130.00 

Корлеоне 
(шинка, салямі, печериці, цибуля ріпчаста, сир моцарелла, соус, 

орегано)  

350 150.00 

Маргарита 
(сир моцарелла, орегано, соус) 

280 90.00 

Піцайола з вершковим сиром 
(бекон, ковбаски мисливські, моцарелла, вершковий сир, орегано) 

350 195.00 

Піцайола 
(ковбаски мисливські, бекон, помідори, сир моцарелла, соус, 

орегано) 

330 145.00 

Прошутто 
(філе куряче копчене, бекон, часник, сир моцарелла, соус, орегано) 

320 150.00 

Салямі 
(салямі, маслини, оливки, сир моцарелла, соус, орегано) 

320 130.00 
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Випічка власного виробництва 

Власний хліб 60 5.00 

Житній хліб 110 10.00 

Житній хліб з маслом 110/30 30.00 

Фокаччо (з соусом песто) 190 55.00 

Чиабатта (з сиром пармезан) 150/20 55.00 

Італійський хліб 100 15.00 

Закуска під горілочку 

Різносоли з нашого погрібу 
(асорті солінь з нашого погрібу) 

530 150.00 

Капуста маринована по-сибірськи 
(капуста маринована, журавлина, масло рослинне) 

225 65.00 

Улов рибака 
(сьомга малосольна власного засолу, соус вершковий із хроном, 

тости) 

75/100/30 220.00 

Оселедець власного засолу 140 75.00 

Крафтове сало 
(сало витримане в дубових бочках, з пшеничною соломою) 

250 75.00 

М’ясна тарілка «Здибанка» 
(все власного приготування: поркетта, буженина, 

домашня ковбаса, грудинка і копчений ошийок) 

175/15 200.00 

Три поросяти 
(сало свіже, сало копчене, сало крафтове, поркетта, 

сало перекручене  з часником, огірочок бочковий, хліб) 

175/100 135.00 

Наркотик по-українськи 
(свіже сало з часником) 

100 65.00 

 

Закуски до пива 

Тарілка в’яленого м’яса 
(все приготували самі: філе індички, свинина, телятина) 

105 175.00 

Фокаччо с беконом і цибулею 
(з соусом песто, беконом і цибулею) 

1 шт. 95.00 

Горішки до пива 
(суміш горішків і крекерів) 

 

100 85.00 
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Заморські делікатеси 

Сирна палітра «Здибанка» 
(камамбер, эдам, грано падано, дорблю, горгонзола, джем) 

120/50/30 195.00 

Запечений брі зі сливами 200 255.00 

Хвости креветок з часником та гострим перцем 
(смажені хвости креветок у панцирі, подаються з цитрусовим соусом) 

6 шт./30 295.00 

Равлики по-бургундськи 
(равлики, запечені з маслом і зеленню, подаються з італійським 

хлібом) 

6 шт./50 170.00 

Карпаччо з фермерської телятини та соусом з трюфелів 80/70/30 175.00 

Тартар з тунця 
(тунець, авокадо, яйця перепелині, рукола) 

90/90 255.00 

Тартар з норвезького лосося 
(лосось, цибуля ріпчаста, пармезан, тости) 

100/50/50 255.00 

Тартар з яловичини 
(яловичина, гострий соус Табаско, гірчиця, яйце перепелине, цибуля 

ріпчаста, огірок консервований, лимон, вершкове масло, тости) 

100/120 175.00 

Осетер запечений 
(запікається в печі, час приготування до 2-х годин) 

1 шт. 1850.00 

Салати 

Салат із капусточки 
(капуста, огірочок, цибулька, масло рослинне) 

200 65.00 

Овочевий мікс-салат з сиром фета 
(мікс-салат, помідори, перець болгарський, огірок, 

сир фета, цибуля кримська, оливкова олія) 

190 95.00 

Салат з тунцем та авокадо 
(мікс-салат, авокадо, тунець консервований, черрі, 

сир фета, заправка на оливковій олії з медом) 

190 185.00 

Салат з апельсином та лососем 
(лосось, рукола, авокадо, крутони, апельсин, вершковий сир, ягідний 

соус з перчинкою) 

170 220.00 

Салат з ростбіфом 
(ростбіф, сир розенборг, запечений перець болгарський, 

морква маринована, мікс-салат, медово-гірчична заправка) 

200 175.00 

Салат з язиком та грибами 
(яловичий язик, мариновані печериці, яйце, селера, свіжий огірок, 

майонез) 

220 135.00 

Салат «Цезар» з тигровими креветками 
(мікс-салат, пармезан, крутон, яйце перепелине, тигрові креветки, 

фірмова заправка з часничком) 

220 295.00 

Салат «Цезар» з курячим філе 
(мікс-салат, пармезан, крутон, яйце перепелине, філе куряче, 

фірмова заправка з часничком) 

 

210 130.00 
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Супчики 

Борщ український 
(борщ з реберцями, подається зі сметаною і тостами 

з часниковим салом) 

300/50/30 100.00 

Солянка м’ясна 
(подається зі сметаною) 

300/30 100.00 

Супчик с білими грибами 
(білі грибочки, телятина, картопля, сир, вершки) 

300 100.00 

Супчик с фрикадельками 
(фрикадельки, яйце, картопля, зелень) 

300 90.00 

 

Гаряченьке 

Деруни з сьомгою 
(деруни, сьомга, сметана) 

180 180.00 

Куряча грудка зі шпинатом та вершковим сиром 
(куряча грудка фарширована шпинатом і сиром, під вершковим соусом) 

180 140.00 

Томлена телятина з гострим перцем 
(телятина, овочі, яблуко і гострий перець) 

320 275.00 

Тещин язик 
(язик яловичий відварний, овочі, соус, на 4 персони) 

за 100 г 
 

170.00 
 

Антрекот з сиром і креветками 
(телятина «Преміум», обсмажена із сиром і креветками) 

130/30 295.00 

Рулька запечена 
(половина запеченої свинячої рульки, вагою 500-700 г) 

пор 330.00 

Ребра яловичі 
(яловичі ребра сухої витримки, томлені, обсмажені в печі  в медово-

гірчичному соусі) 

за 100 г 95.00 

 

Паста власного виробництва 

Феттуччіне карбонара 
(бекон, ковбаски мисливські, сир пармезан) 

290 165.00 

Паппарделле з телятиною та білими грибами 
(телятина, білі гриби, цибуля, вершковий соус, сир розенбор) 

280 165.00 
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Страви з печі 
М'ясні страви 

Шашлик богатирський 
(шашлик зі свинини, подається з маринованою капустою, 

помідорами і аджикою) 

350/200/30 345.00 

Свинина-гриль* 
(ошийок 300-500, запечений на решітці в печі) 

за 100 г 95.00 

Люля-кебаб свинячо-яловичий 
(свинячо-яловичий, подається з аджикою) 

150/30 160.00 

Райська пташка 
(перепілка-гриль) 

1 шт. 125.00 

 

Рибні страви 

Сьомга стейк* 
(вага 200-500) 

за 100 г 180.00 

Карп запечений* 
(вага 500-1200) 

за 100 г 60.00 

 

Еко баранина з Білопільського району 

Люля-кебаб з баранини 
(люля-кебаб , подається з аджикою) 

150/30 160.00 

Ягня-гриль (спинна частина)* 
(за наявністю) 

за 100 г 95.00 

Баранина з овочами та гострим перчиком 
(баранина на кісточці, тушкована з овочами, яблуком і гострим 

перцем) 

400 230.00 

*Ціни вказані за 100 г сирого продукту   
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Стейки преміум 
сухої витримки від 30 днів (за наявністю) 

Стейк Ті-бон преміум 
(стейк на кістці, вагою 400-500 г, рекомендована 

ступінь прожарювання medium та medium well)  

за 100 г 155.00 

Рібай на кістці преміум 
(стейк на кістці, вагою 600-1100 г , рекомендована 

ступінь прожарювання medium та medium well) 

за 100 г 155.00 

Портерхаус стейк преміум 
(стейк на кістці, вагою 500-600 г , рекомендована 

ступінь прожарювання medium та medium rare) 

за 100 г 155.00 

Стейки 

Стейк по-флорентійськи 
(соковитий натуральний стейк з товстого краю яловичини, 

вагою 300-600 г) 

за 100 г 100.00 

*Ціни на стейки вказані за 100 г сирого продукту. 

**До кожного стейку - соус на Ваш вибір: з ялівцевої ягоди, 

вершковий з зеленим перцем, грибний. 

 
 
30 

 

Соуси 

Соус з ялівцевої ягоди 30 25.00 

Соус вершковий з зеленим перцем  30 25.00 

Соус грибний  30 25.00 

Соус з трюфелями 30 25.00 

Соус песто 30 25.00 

Аджика 30 25.00 
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Гарніри 

Картопля смажена по-домашньому 
(картопля смажена з печерицями та цибулею) 

200 70.00 

Картопля, запечена з соусом на вибір 
(сметано-часниковий або зелений) 

230 50.00 

Картопля, запечена з беконом та соусом на вибір 
(сметано-часниковий або зелений) 

245 65.00 

Рис по-мексиканськи 
(рис, овочі, печериці) 

200 50.00 

Брокколі, з моцареллою 
(капусточка брокколі, сир моцарелла, майонез, яйце,часни) 

200 85.00 

Овочі грильовані 
(овочі по сезону) 

200 90.00 

 

Вареники 

Варенички з м’ясом 
(варенички подаються зі сметанкою) 

200/30 115.00 

Варенички с картоплею та беконом 
(варенички подаються зі сметанкою) 

200/30 90.00 

Варенички з ягодами 
(варенички подаються зі сметанкою) 

200/30 85.00 

 

Млинці 

Млинці з сьомгою та вершковим сиром 200 165.00 

Млинці з м’ясом та сметаною 180/30 115.00 

Млинці з сиром та полуничним соусом 180/30 95.00 

Млинці з яблуками та корицею 180 50.00 
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Десерти 

Панна котта з полуничним соусом 
(відомий італійський десерт з вершків) 

100 65.00 

Тирамісу 

(традиційний італійський десерт з вершковим сиром) 

100 65.00 

Торт Наполеон 
(торт серед тортів, недарма він носить назву великого полководця) 

140 60.00 

Десерт Естерхазі 
(один з найзнаменитіших тортів Європи) 

140 85.00 

Десерт День та ніч 
(поєднання бісквіта зі сметанним кремом, ананасом і фундуком) 

140 85.00 

П’яна вишня 
(какао-бісквіт, вишня настояна на коньяку, шоколад)  

140 75.00 

Десерт Рафаелло 
(торт з кокосовою стружкою, що нагадує смак знаменитих цукерок) 

140 90.00 

Чизкейк Нью-Йорк 
(десерт, популярний у всьому світі. хто спробував його 

колись, потім вже не зможе забути) 

140 85.00 

Домашнє морозиво та добавки до нього 

Морозиво: вершкове, крем-брюле, шоколадне 100 55.00 

Фрукти до морозива 
(апельсин, груша, яблуко) 

60 15.00 

Соус шоколадний або полуничний 20 15.00 

Шоколад тертий 15 15.00 

Кедрові горішки 10 25.00 

Волоські горішки 20 15.00 

Фрукти на Ваш смак 

Апельсин, груша, лимон за 100 г 17.00 

Яблуко за 100 г 10.00 

 

 

Цей матеріал є рекламною листівкою. Оригінал меню (прейскурант), маркування товарів перебуває 
у адміністратора залу. Ціни вказані в національній валюті України -  гривні. Якщо у вас алергія на будь-
які продукти або напої - просимо обов’язково попередити офіціанта. Прейскурант цін та інформація 
про зміст алергенів і харчову цінність в наших стравах міститься в меню в куточку покупців. 

http://www.zdybanka.com/

