ЗАКУСКИ

10 ПРИЧИН ОБРАТИ PIZZA OVALE
1. Жодних дріжджів в тісті. Лише традиційна
домашня закваска. Ваше здоров'я — наша
турбота.

КАРПАЧО З ТЕЛЯТИНИ 100 г 169 грн.
Витончена маринована телятина, нарізана тонкими
пелюстками, у поєднанні з каперсами і ароматною
Руколою, скибочками пікантного сиру Грана Падано
під лимонною заправкою.

2. Справжня італійська піца готується для вас
в дров'яній печі на живому вогні.

КАРПАЧО З ЛОСОСЯ 90 г 199 грн.
Ажурне філе атлантичного лосося у поєднанні з
пелюстками свіжою Руколи, стружкою пікантного сиру
Грана Падано, під заправкою з бальзамічного оцту та
оливкової олії.

3. Італійська кухня — італійський бренд-шеф.
Отже, усі піци для Вас придумав саме італієць
— Кастальдо Віктор.
4. Досконала піца — ситна, але легка страва.
Основа у неї тонка, а начинка — щедра і
делікатесна. Ви не відчуєте переповнення після
їжі.

КАРПАЧО З ТУНЦЯ 80г 199 грн.
Тонкі шматочки тихоокеанського тунця в поєднанні зі
свіжою Руколою і витриманим сиром Грана Падано.
Заправлений оливковою олією і лимонним фрешем.

5. Ніяких компромісів! Тісто для піци готується
виключно з італійського борошна.

КАПРЕЗЕ 180г 119 грн.
Соковитий рожевий томат з ніжним сиром Моцарела
під домашнім соусом Песто.

ПАСТА
ПАСТА БОЛОНЬЄЗ 270 г 129 грн.
Свіжі домашні спагеті з класичним м'ясним фаршем
під сиром Пармезан.
ЛІНГВІНІ З БІЛИМИ ГРИБАМИ 270 г 149 грн.
Свіжоприготована домашня паста з ароматними
білими грибами і соковитими помідорами чері,
доповнена домашнім томатним соусом.
КВАТРО ФОРМАДЖИ 250 г 139 грн.
Свіжа домашня паста в поєднанні з делікатесними
сирами: італійською пікантною Горгонзолою, ніжним
шовковистим Брі, витриманим Грано Падано та
маслянистим Емменталь під густим вершковим
соусом.
ЛІНГВІНІ ДІ МАРЕ 250 г 189 грн.
Свіжа італійська паста домашнього приготування з
додаванням чорнила каракатиці у ніжному
вершковому соусі з коктейлем з різноманітних
морепродуктів, обсмажених у пікантному часниковому
соусі з білого вина. Сервірується з витриманим сиром
Грано Падано та духмяним помідором конфі.

ПІЦА
МАРГЕРІТА
300 г 119 грн.
Класична італійська піца, названа на честь королеви Маргерити, вишукане поєднання тонкого бездріжджового
тіста, ніжної Моцарели, насиченого томатного соусу і запашних листочків базиліка.
ГОЛОСОНА
400 г 199 грн.
Ніжна м'ясна піца на густій томатній основі з пікантною салямі Мілано, соковитими помідорами чері, з м'якою
Моцарелою, оригінальною Моцарелою міні та сиром Грана Падано.
КАРПАЧО ІТАЛЬЯНО 420 г 239 грн.
Вишукана піца на томатній основі зі свіжоприготованим карпачо з ніжної яловичини, наливними помідорами
чері, свіжим листям Руколи, гострим соусом Табаско, класичною Моцарелою, скибками пікантного сиру Грано
Падано і домашнім соусом Песто.
ФУНГІ І ПОЛО
400 г 139 грн.
Соковита піца з насиченим томатним соусом, ніжним філе курча, ароматними грибами, свіжими помідорами
чері і м'яким сиром Моцарела.
ФРУТТІ ДІ МАРЕ
450 г 269 грн.
Рясна морська піца на томатній основі в якій ви знайдете усіма улюблені морепродукти, мариновані в
італійському соусі Песто: вишуканий набір з восьминогів, коктейльних креветок, ніжних кальмарів, ситних мідій з
маслинами і м'яким сиром Моцарела.
ВЕДЖЕТАРІАНА
480 г 189 грн.
Вегетаріанська піца з пікантним томатним соусом і запашними грибами, поживними баклажанами, наливним
солодким перцем, молодим цукіні, пряною карамелізованою цибулею, стиглими маслинами, традиційним сиром
Моцарела, пластинками додержаного сиру Грано Падано у поєднанні з автентичним соусом Песто.

ЛАЗАНЬЯ КЛАСИЧНА 380 г 189 грн.
BBQ
500 г 199 грн.
Традиційна ситна м'ясна лазанья з золотистою
скоринкою з сиру Грано Падано під соусом Болоньєзе Легендарна м'ясна піца на оригінальній томатній основі з неповторним поєднанням соковитої свинини та
дієтичної курятини, зі шматочками бекону, шпинатом, солодкуватою карамелізованою цибулею, пахущими
у поєднанні з оригінальним томатним і м'яким
помідорами чері та свіжими печерицями.
вершковим соусом.
СПАГЕТІ АЙ ПОРЧІНІ 260 г 129 грн.
Свіжоприготована домашня паста з тушкованими в
білому вині грибами, дієтичним філе індички.
Подається в лагідному вершковому соусі.
РАВІОЛІ З ЛОСОСЕМ ТА ФЕТОЮ150 г 139 грн.
Свіжоприготовані домашні равіолі, фаршировані
атлантичним лососем і сиром Фета під густим
вершковим соусом.
РАВІОЛІ З ГРИБАМИ 150 г 119 грн.
Домашні равіолі із свіжоприготованої пасти,
фаршировані ароматними грибами зі шпинатом в
поєднанні з м'яким вершковим соусом.

СУПИ
КРЕМ-СУП ГАРБУЗОВИЙ 280 г 79 грн.
Сезонний крем-суп із гарбуза.
КРЕМ-СУП ІЗ ГРИБІВ 280 г 99 грн.
Ніжний вершковий суп з асорті грибів із соусом Песто.
СУП З МОРЕПРОДУКТАМИ 300 г 109 грн.
Густий томатний суп з морепродуктами.
СУП З КУРЯЧИМИ МІТ БОЛАМИ 300 г 69 грн.
і домашньою пастою.

ХЛІБ

ВЕНЕЦІАНА
420 г 229 грн.
Неперевершена піца на білій вершковій основі з тигровими креветками, обсмаженим на вогні беконом,
доповнена пахким шпинатом, стиглими помідорами чері, сиром Моцарела і соусом Песто.
КАРПАЧО ДІ ТОННО 410 г 239 грн.
Витончена італійська піца з томатним соусом, карпачо з тихоокеанського тунця, стиглими маслинами
делікатесними каперсами, домашнім соусом Песто і сиром Грана Падано.
КАЛЬЦОНЕ
420 г 179 грн.
Оригінальна закрита піца з насиченим томатним соусом, м'якою пікантною шинкою Кото, духмяними грибами,
класичними італійськими сирами Моцарела, Рікота, Грана Падано у додатку з соусом Песто. Подається на
невагомій подушці зі свіжого листя салату Рукола.
МАНЗО І ПОЛО
460 г 219 грн.
Поживна піца,в якій неповторно поєднані густий томатний і повітряний вершковий соус, багата нарізка
соковитої яловичини і ніжного курячого філе, ароматні гриби, хрустка паприка, пікантні пластинки сиру Грана
Падано, домашній соус Песто і традиційний сир Моцарела.
ПЕСТО ТАКІНО
400 г 189 грн.
Запашна піца на ніжному вершковому соусі з дієтичним філе індички, свіжими печерицями, хрумким солодким
перцем, м'ясистими маслинами, сиром Моцарела і соусом Песто домашнього виробництва.
КВАТРО ФОРМАДЖИ 330 г 179 грн.
Майстерна піца на вершковому соусі з використанням блакитного десертного сиру Горгонзола, маслянистого
Емменталь, делікатної Рікоти і автентичної Моцарели.
ПРІМАВЕРА
400 г 219 грн.
Яскрава м'ясна піца з автентичним томатним соусом, витриманою Пармськоию шинкою, свіжими помідорами
чері, духмяним листям салату Рукола, оригінальною Моцарелою міні, скибками витонченого сиру Грано Падано
та соусом Песто домашнього приготування.

ФОКАЧА КЛАССІК 90 г 35 грн.
ДОЛЬЧЕ ВІТА
380 г 179 грн.
Традиційний італійський хліб з часниковим маслом та
Популярна м'ясна піца на ароматній томатній основі с м'якою шинкою Кото, соковитим беконом Панчета,
орегано.
оригінальною міні Моцарелою, свіжим листям салату Рукола, помідорами чері і класичним сиром Моцарела.
ФОКАЧА КАПРЕЗЕ 90 г 45 грн.
ПЕСТО ПОЛЛО
400 г 179 грн.
Італійський хліб, що став традицією, з Моцарелою
Ситна
м'ясна
піца
на
вершковому
соусі, з запашними грибами, делікатесним сиром Горгонзола, ніжнійшим
міні, помідорами чері та орегано.
курячим філе, стиглими маслинами, оригінальним соусом Песто і витонченим сиром Моцарела.
ФОКАЧА ПЕСТО 90 г 45 грн.
БОЛОНЬЄЗ
470 г 149 грн.
Звичний італійський хліб з домашнім соусом Песто,
Класична
італійська
м'ясна
піца
з соковитим фаршем Болоньез з додаванням рожевої цибулі та петрушки на
орегано, часником і пікантними пластинками
тонкому
бездріжджевому
тісті,
з
лагідною Моцарелою та апетитним томатним соусом.
витриманого сиру Грано Падано.
ФОКАЧА ПОМІДОРО 90 г 35 грн.
Узвичаєний італійський хліб з насиченим томатним
соусом, часниковим маслом та орегано.

ПРОШУТО І ФУНГІ 400 г 139 грн.
Ситна м'ясна піца з насиченим томатним соусом, духмяними грибами, ніжною шинкою Кото і м'яким сиром
Моцарела.

САЛАТИ

М'ЯСО

ПРЕТЕ 300 г 139 грн.
Вишукане поєднання смаковитого філе курчати і
обсмаженого хрусткого бекону з міксом соковитих
салатів, солодким перцем, маслинами та сиром Фета
під соусом Песто та часниковим маслом. Подається у
фірмовій домашній піті, приготованої на традиціоній
заквасці у дров'яній печі.
ЦЕЗАРІНА З ІНДИЧКОЮ 380 г 169 грн.
Ніжне філе індички обсмажене до золотистої скоринки
з помідорами Чері, перепелиними яйцями,
пластинками сиру Грана Падано в поєднанні з
соковитими листями салату під фірмовим соусом
Цезар. Подається в оригінальній піті приготованої в
печі на дровах з італійського борошна м'яких сортів.

ПОЛО КОН ФОРМАДЖИО 190+100+40 г 189 грн.
Дієтичне філе курчати фаршироване двома видами
сиру: пікантною Горгонзолою і ніжною Моцарелою.
Подається з ароматним картопляним пюре та
відвареною спаржею.
СТЕЙК РІБАЙ 270+30+40 г 429 грн.
Першокласний стейк з відбірної яловичини,
засмаженний на чавунній решітці гриль. Подається з
овочами гриль та оригінальним соусом BBQ.
ПОЛО КОН ТОМАТО 200+120+40 г 199 грн.
Апетитне філе курчати фаршироване рожевим
томатом та м'якою Моцарелою. Подається з запеченим
томатом, наповнений Моцарелою з гостро-солодким
соусом.

САЛАТИ

ШНІЦЕЛЬ ЗІ СВИНИНИ 230+120+40 г 179 грн.
Ніжний
свинячий биток в поєднанні з вершковим
ЦЕЗАРІНА З КРЕВЕТКАМИ 310 г 229 грн.
картопляним
пюре. Подається з фірмовим малиновим
ВЕДЖЕТАЛЬЯНА
290
г
119
грн.
Атлантичні тигрові креветки, приготовані на грилі з
Свіже листя салату з молодими паростками стручкової соусом.
рожевими томатами, перепелиними яйцями,
квасолі, рожевими томатами, ароматними
пластинками пікантного сиру Грана Подано у
ПОЛЕТТО ГРИЛЬЯТТО 150+100+40 г 189 грн.
підсмаженими печерицями, міксом солодкого перцю з
довершенні з соковитим листям салату і смаженими
Домашня
Тосканська страва з курчати, маринованого в
печерицями під фірмовим соусом Цезар. Подається в червоною цибулею і хрумким огірком під оригінальним
ароматній
оливковій олії, духмяній сумішші італійських
соусом Песто.
оригінальній піті приготованої у печі на дровах з
трав
і
прянощів.
Подається з картопляними дольками,
італійського борошна м'яких сортів.
овочами гриль і соусом BBQ.
ПЕСКАТОРЕ 310 г 249 грн.
РИБА
ЕМІЛІЯ 350 г 219 грн.
Рясний салат в якому ви знайдете усіма улюблені
Домашній слабосолений лосось, приготований за
морепродукти: вишукані тигрові креветки,ситні мідії в
МІДІЇ
сільським рецептом норвезьких рибалок, в поєднанні мушлях, м'ясисті кальмари, листя салату, ніжну
З КАРТОПЛЯНИМИ ДОЛЬКАМИ 300 г 149 грн.
з хрустким міксом салатів, наливними помідорами,
стручкову квасолю, рожеві томати та соковиті маслини
Ситні мідії в мушлях, приготовані в ніжному
свіжим огірком і каперсами, лагідною Моцарелою
під соусом Песто.
вершковому соусі. Подаються з запеченими
міні, соковитими маслинами під оригінальним соусом
картопляними скибками з пряним трюфельним маслом.
Песто. Подається у домашній піті, приготованої з
МІЛАНЕЗЕ 400 г 149 грн.
тіста на заквасці в дров'яній печі.
ФОРЕЛЬ 200+100г 229 грн.
Ніжне філе курчати в хрусткій паніровці у поєднанні з
Запечена високогірна річкова форель, попередньо
різноманітним міксом салатів, свіжими овочами,
замаринована в фірмовому соусі. Подається з овочами
ФЕГАТІНІ ДІ ПОЛО 400 г 169грн.
обсмаженою картоплею, рожевими томатами,
гриль.
Ніжна куряча печінка, обсмажена у вишуканому
маслинами і стручковою квасолею.
винно-вишневому соусі із сумішшю свіжих салатів,
СТЕЙК З ЛОСОСЯ 130+80+40 г 299 грн.
ароматних печериць, рожевих томатів і солодкої
ІН
ГРЕКО
290
г
139
грн.
Вишуканий
стейк з атлантичного лосося на подушці з
червоної цибулі під соусом Песто.
Асорті
свіжих
овочів
доповнене
листям
салату
з
м'яким
цукіні,
приготованих
на грилі, у довершенні з
Подається в оригінальній піті, приготованої в
помідорами конфі та гостро-солодкого соусу.
дров'яній печі з італійського борошна м'яких сортів на сиром Фета під соусом з духмяної оливкової олії і
орегано.
домашній заквасці.

СТАНЬТЕ ДРУГОМ РЕСТОРАНУ
PIZZA OVALE

ТОСКАНА 280 г 129 грн.
Легкий вегетаріанський салат в основу якого входить
суміш хрусткого салатного листя зі свіжими огірками,
рожевими помідорами, хрумкої паприки, солодкою
цибулею, ароматною Руколою, ніжним сиром Рікота та
стиглими маслинами під італійським соусом Песто.

ГАРНІР
КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ 120г

39 грн.

ОВОЧІ ГРИЛЬ 180г

89 грн.

КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ 150г

49 грн

ДЕСЕРТИ

Оформіть карту друга з бонусною
програмою
20% від вартості замовлень, які ви
берете з собою, нараховуються на
карту друга
В День Народження 20% від суми
нараховуються на карту друга
Спитайте Вашего офіціанта!

ПАНА КОТА 150 г 79 грн.
Витончений вершковий мус
густим ягідним соусом.

під

ароматним

КРЕМ БРЮЛЕ 140 г 79 грн.
Ніжний ванільно-яєчний мус під хрумкою
карамельною скоринкою.
ЯБЛУЧНИЙ ШТРУДЕЛЬ 160 г 79 грн.
Класичний північно-італійський яблучний пиріг з
хрусткою рум'яною скоринкою під цукровою
пудрою. Подається з ванільним морозивом і
повітряним вершковим соусом.
ШОКОЛАДНИЙ ВУЛКАН 160 г 79 грн.
Теплий кекс, наповнений густим шоколадом у
довершенні з кулькою танучого ванільного
морозива на хрусткій підкладці.
ЧИЗКЕЙК 120 г 79 грн.
Сирне тістечко на основі лагідного сиру
Філадельфія в пелюстках з чорного шоколаду.
ТИРАМІСУ 120 г 79 грн.
Унікальне поєднання м'якого сиру Маскарпоне,
бісквітного печива савоярді, просочене терпким
еспресо під пухким шаром ароматного какао.
НАПОЛЕОН 150 г 79 грн.
Ситний домашній торт - класичне поєднання
легкого листового тіста та густого заварного
крему.
МОРОЗИВО 60 г 39 грн.
в асортименті.
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6. Усі деталі важливі! У стравах, приготованих
для вас,використовуються тільки найкращі
продукти відмінної якості
7. До вашого візиту ми готуємося заздалегідь.
Більше 24 годин тісто для піци витримується і
дозріває за нашою фірмовою технологією.
8. Ви отримуєте найліпше,що є в італійській
кухні. Піца готується за класичними північноіталійськими рецептами в традиційній
неаполітанській печі.
9. Дров'яну піч в Pizza Ovale вручну склав
неаполітанець Стефоно Феррара. Більше 100
років три покоління його сім'ї виготовляють
печі для кращих піцерій світу.
10. Ви можете бути впевнені в Pizza Ovale,
тому що ми самі любимо і їмо нашу піцу.

