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сто́лик  m 
сіда́йте  
бере́мо  
на заку́ску  
заку́ска  f 
візьму́  
сала́т  m 
з ши́нкою  
ши́нка  f 
з си́ром  
сир  m 
«Олів’є» 
з лосо́сем  
лосо́сь  m 
вінегре́т  m 
з гриба́ми  
гриби́  pl 

tavolo 
sedetevi  
prendiamo  
per l’antipasto 
antipasto  
prendo 
insalata 
con  prosciutto 
prosciutto 
con formaggio 
formaggio 
insalata russa  
con salmone 
salmone 
insalata di ortaggi cotti 
con i funghi 
funghi 

млинці́  pl 
на пе́рше 
на дру́ге 
деруни́  pl 
зі смета́ною 
смета́на  f 
варе́ники  pl 
з ви́шнями 
ви́шні  pl 
соло́дкий 
пля́шка 
сухе́ вино́ 
мінера́льна вода́ 
десе́рт 
ка́ва 
пізні́ше 

frittelle 
per il primo 
per il secondo 
frittelle di patate 
con la panna acida 
panna acida 
ravioli ucraini 
con le amarene 
amarene 
dolce 
bottiglia 
vino secco 
acqua minerale 
dessert  
caffè 
più tardi 

 
 
2. Scrivete il menù di Petro e di Nadia secondo il dialogo. 
 
Петро     _______________________ Надя ________________________ 
 _______________________  ________________________ 
 _______________________  ________________________ 
 _______________________  _________________________  
 
3. Collegate le frasi secondo il significato: 
 
Яке вино ́ ́  суп 
бутербро́д  «Олів’є́» 
бі́ле  з ши́нкою 
мінера́льна  зі смета́ною 
грибни́й  бере́мо? 
борщ  води́ 
пля́шка  вода́ 
сала́т  ві́льний? 
Цей сто́лик вино́                                                                 Ресторан готелю «Опера», Київ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ресторан «Пузата хата», Одеса 

СЛОВНИК 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

брати     prendere взяти     prendere 
я беру́ 
ти бере́ш 
він/вона бере́ 
ми бере́мо 
ви бере́те 
вони беру́ть 

я візьму́ 
ти візьме́ш 
він/вона візьме́ 
ми візьме́мо 
ви візьме́те 
вони візьму́ть 
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 Leggete il menù. 
  

МЕНЮ 
Закуски 
Оселедець з цибулею 
Ікра чорна 
Ікра червона 
Холодець  
Овочеве асорті з шинкою та сиром 
Салат «Олів’є» з лососем 
Вінегрет з грибами 
 
Перші страви 
Суп грибний 
Суп овочевий  
Борщ 
Зелений борщ 
Бульйон з локшиною та куркою 
Солянка 
 
Другі страви 
Філе лосося 
Філе тунця з білим соусом та базиліком 
Форель у тісті запечена зі шпинатом 
Качка гриль з яблуками 
Курка гриль з часником 
Свинина запечена з картоплею 
Шашлик із свинини 
Голубці 
Вареники з картоплею і сиром 
 
Гарніри 
Картопляне пюре 
Відварена картопля з кропом 
Картопля запечена з беконом і цибулею 
Рис з маслом та овочами 
Гречка з маслом 
Картопля фрі 
 

Десерти 
Морозиво 
Фруктовий салат 
Торт «Наполеон» 
Сирник в шоколаді з курагою 
Пиріг з абрикосами 
Млинці із сиром і сметаною 
 
Алкогольні напої 
Вино біле сухе 
Вино червоне сухе 
Вино червоне солодке 
Шампанське 
Мартіні 
Горілка 
Віскі 
Коньяк 
Лікер  
Пиво «Львівське» 
 
Безалкогольні напої 
Кава Еспресо 
Еспресо без кофеїну 
Американо 
Капучіно 
Глясе 
Кава по-віденськи  
Сік яблучний 
Сік помаранчевий 
Мінеральна вода 
 

             
                    Смачного! 

 
 
Ordinate il vostro pranzo. Utilizzate le frasi nel riquadro. 
 
На заку́ску я візьму́… (+Аcс.)     На гарні́р я візьму́… 
На пе́рше я візьму́ …                    На десе́рт я візьму́… 
На дру́ге я візьму́…                       Із напо́їв я візьму́… 
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 4. Ascoltate il dialogo tra Iryna e Dmytro e completate con le parole giuste. 
 

Іри́на приготува́ла ___________   (млинці́ / пирі́г). Він з _____________(си́ром / абрико́сами). 
Дмитро ́ п’є ________ (чай / ка́ву) з _____________ (цу́кром / лимо́ном). Іри́на п’є _________ 
(чай / ка́ву). Пирі́г ___________ (ду́же / не ду́же) смачни́й. 
 
 
5. Ripetete il dialogo secondo l’esempio sostituendo le parole in corsivo con quelle riportate 
accanto. 
 
◊ Що бере́мо?  
● На заку́ску я візьму ́ бутербро́д з ши́нкою. ікру черво́ ́ ну / си́рне асорті ́
◊ А ти що? 
● Я бу́ду млинці́ з ікро́ю.  вінегре́т з гриба́ми / сала́т «Олів’є»́ 
◊ А що на пе́рше?  
● Я -  борщ зі смета́ною.  бульйо́н з ку́ркою / соля́нку 
◊ А я на пе́рше візьму ́ грибни́й суп.  овоче́вий суп / борщ 
● А на дру́ге що?..  Я візьму ́ деруни́ зі смета́ною. форе́ль / курча ́ гриль 
◊ А я варе́ники з ви́шнями. А яке вино бере́ ́мо?  варе́ники з си́ром / шашли́к 
● Мо́же візьме́мо пля́шку бі́лого вина́?  черво́ного вина́ 
  
6. Natalia segue una dieta. Proponete a Natalia un menù adatto consultando il menù riportato 
sopra.  
 
 

Пе́рша стра́ва 
__________________ 
__________________ 
 

Гарні́р 
_________________ 
_________________ 
 

Дру́га стра́ва 
__________________ 
__________________ 
 

Десе́рт 
__________________ 
__________________ 
 

 
 
7. Leggete il testo.  
Мар’я́на – студе́нтка, вона ́ зі Льво́ва, але живе ́ у Ки́єві. Та́ня - по́друга Мар’я́ни. Вона ́ теж 
студе́нтка і теж живе ́ у Ки́єві. Вона ́ із Луга́нська.  В неділ́ю Мар’я́на була ́ з по́другою у піцері́ї. 
Дівча́ти їл́и пі́цу. Мар’я́на з ши́нкою і си́ром, а Та́ня з гриба́ми. Пі́ца бу́ла ду́же смачна́. На 
десе́рт Та́ня замо́вила си́рник у шокола́ді, а Мар’я́на - моро́зиво з варе́нням. По́тім Мар’я́на 
пи́ла ка́ву, а Та́ня чай з лимо́ном та цу́кром. 
 
Con un compagno di classe costruite il dialogo tra Mariana e Tania in pizzeria. Cosa hanno 
ordinato? 
 

  
 
 

 
 

colazione сніда́нок сніда́ти ї́сти на сніда́нок 
pranzo обі́д обі́дати ї́сти на обі́д 
cena вече́ря вече́ряти ї́сти на вече́рю 
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ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ 
 

La cucina ucraina 
 
La cucina ucraina è caratterizzata dall’uso di molti ortaggi e verdure tra cui i più importanti sono 
patate, barbabietola, carota, prezzemolo, sedano, cetrioli, zucche, zucchine, cipolla, aglio e molti 
altri.  
Gli ucraini sono maestri nel preparare zuppe, minestre e brodi. Siccome il clima è piuttosto freddo, 
si preferisce mangiare i piatti caldi. 
 
 
Borsch (Борщ) 
Una zuppa di ortaggi e verdure, funghi, legumi, con la carne o senza, 
dove l’ingrediente principale è la barbabietola. Il borsch viene spesso 
servito con la panna acida.  
Il vasto uso di barbabietola è una delle caratteristiche della cucina 
ucraina: antipasti, insalate, zuppe, contorni, perfino il succo di 
barbabietola, di un ortaggio ricco di sali minerali e vitamine con le 
proprietà disintossicanti e depurative. 
          

                                Борщ 
 
 
Zelenyy borsch (Зеле́ний борщ) 
Una zuppa sempre di ortaggi e verdure con la carne, ma qui la 
barbabietola viene sostituita con l’acetosa, un’erba dal sapore acido, 
ricca di vitamina C e ferro. Zelenyy borsch viene servito con panna 
acida e uovo sodo. 
 

            Зеле́ний борщ 
 
I varenyky (варе́ники) sono uno dei piatti favoriti dagli ucraini. Sono dei fagottini a forma di 
mezzaluna e vengono preparati con pasta non lievitata e farci menti sia salati (patate, ricotta, verze, 
funghi, pesce) che dolci (ricotta dolce, ciliegie, amarene, mirtilli, lamponi, mele o fragole). I 
varenyky possono essere paragonati ai ravioli italiani. 
E’ un piatto talmente amato dagli ucraini da essere presente perfino nelle canzoni, favole e racconti 
popolari. 
 
 

    
            
   Варе́ники     Варе́ники з вишнями 
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ВПРАВИ                                                                                                          ESERCIZI 
 

1. Trovate la parola ucraina. 
 
Vino __________________ zuppa  ___________________ 
Acqua __________________ ravioli ___________________ 
Birra __________________ succo ___________________ 
Pollo arrosto  __________________ borsch ___________________ 
Panino __________________ carne ___________________ 
Pesce __________________ tè  ___________________ 
Caffè __________________ trota ___________________ 
Salame __________________ pane ___________________ 
 

ка́ва – форе́ль – чай – ри́ба – вино  ́ – суп – м’я́со – борщ – вода ́ – 
варе́ники – сік – бутербро́д – пи́во – ку́рка гриль – хліб - ковбаса́ 

 
  

2. Quanti nomi dі cibi trovate? Dividete le parole. Seguite la direzione della freccia.  
 

1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 
4. _____________________ 
5. _____________________ 
6. _____________________ 
7. _____________________ 
8. _____________________ 
9. _____________________ 
10. ____________________ 

 
3. Trovate la corrispondenza. 
 
Ікра́ черво́на 
Ка́ва Еспре́со 
Варе́ники з карто́плею і си́ром 
Мінера́льна вода́ 
«Олів’є́» з лосо́сем 
Пе́псі 
Ку́рка гриль 
Шашли́к із свини́ни 
Борщ 
Суп грибни́й  
Пирі́г з абрико́сами 
Оселе́дець з цибу́лею 
Бульйо́н   
Вінегре́т з гриба́ми 
Соля́нка 
Си́рник   
Млинці́ із си́ром   
Сік помаранче́вий 
 

ANTIPASTO 

PRIMO 

SECONDO 

DOLCE 

BEVANDE 




