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Мінітост з броколі на пару
Мінітост з перепелиним яйцем 
Мінітост з томатом черрі та анчоусом 
Мінітост з курячим пате та  зеленим горошком на пшеничному тості
Мінітост з рулетом із салямі, сиром маскарпоне та фісташами
Мінітост з в’яленими томатами, сиром маскарпоне та базиліком
Мінітост з кетовою ікрою, вершковим маслом, вершковим сиром та квіткою фіалки
Мінітост з сьомгою, сиром Філадельфія та каперсами на пшеничному тості
Miнітост з вершковим сиром та тигровою креветкою маринованної в пряних травах на 
пшеничному тості
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Колекція Мінітостів

Сфера з козиним сиром та трюфельним ароматом
Сфера з козиним сиром, малиною та м'ятою
Сфера із груші-фламбе з парео із парми 
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Мінірол з сьомгою, вершковим сиром і кунжутом 
Мінірол з шинкою та оливами
Мінірол з сиром та шинкою на пшеничному тості
Мінірол з вершковим сиром, фореллю та руколою
Спрінг-рол з печерицями, овочами та соусом унагі
Спрінг-рол з качиною грудкою,овочами та соусом унагі
Мінірол з сьомгою та шпинатом 
Млинець із пшеничного борошна з сьомгою та шпинатом
Мінірол з червоною ікрою
Млинець із пшеничного борошна з кетовою ікрою та вершковим сиром
Мінірол із пармської шинки з начинкою із руколи, свіжим огірком і манго 

Колекція Мініролів

Колекція сирних сфер
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Тартар з лососем, манго і авокадо
Тартар із яловичини з каперсами, корнішонами та імбирем
Тартар із тунця з імбирем, ківі та кунжутом

Тартар
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Шпажка з прошуто та інжиром
Шпажка з ананасом та тигровою креветкою
Шпажка з ягодами оливи
Шпажка з сиром, шинкою і черрі
Виноград з сиром  Брі на шпажці
Перепелине яйце з червоною ікрою на шпажці
Черрі з хамоном на шпажці
Шпажка з маринованими печерицями, черрі та перепелиними яйцями
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Козиний сир з конфітюром із малини та рожевою пелюсткою 
Конфітюр із цукатів з кедровими горішками та з сиром Дор блю

Закуски
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