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Я — Массімо Джеларті, і морозиво — моя пристрасть.

Я обожнював його з дитинства. А потім воно стало моєю професією. Але з часом 
мене розчарувала індустрія: я зрозумів, що вона нас обманює, і морозиво — вже не 

справжнє! Тому я відкрив власну студію де перевинайшов морозиво: відновив 
стародавню технологію, повністю відмовився від синтетичних компонентів і 

готую морозиво виключно з натуральних інгредієнтів.

Я відтворив суть морозива — короткого моменту найвищого задоволення, який 
не може і не повинен місяцями лежати в холодильнику.

Майже так само як морозиво я люблю каву. Вже не один рік мій день починається 
з кави з морозивом. Ідеальне поєднання! Тому я створив місце кави з морозивом і 

морозива з кавою, де ви зараз і знаходитесь.

Насолоджуйтесь!



КАВА

Еспресо 20 мл

Еспресо допіо 40 мл

Капучино* 170 мл

Лате* 250 мл

Айс лате 300 мл

Флет вайт* 180 мл

Какао 250 мл

Матча лате* 170 мл

*готуємо також на вівсяному, 
мигдальному та кокосовому молоці + 25 грн

приготована у червоному гейзері  +30 грн

Класика
40
50
65
70
80
70
65
99

Фільтр кава 200 мл 50

Класична мока 130 мл 80

Айріш кава 150 мл

Кава корето 40 мл

Еспресо мартіні 90 мл

Бейліз лате 270 мл

Кава з алкоголем
125

65
150

90



КАВА ТА МОРОЗИВО

АФОГАТО 
ГРУША З СИРОМ ГОРГОНЗОЛА

АФОГАТО 
МАТЧА

ГЛЯСЕ ВАНIЛЬНЕ МОРОЗИВО 
за рецептом Жерара Тирсена 
1649 року та гейзер мока з хересом

та еспресо та еспресо з лікером Jagermeister

ГЛЯСЕ МОЛОЧНИЙ ШОКОЛАД GERKENS 
з кубинською страчателлою 
та гейзер мока



КАВА ТА МОРОЗИВО

Афогато

Café glacé мока

Пломб'єр-ле-Бен та еспресо
50/20

90

Морозиво 
Білий гімалайський кедр та еспресо
з цілими кедровими горішками 
50/20

90

Морозиво матча та еспресо  
з лікером Jägermeister

120

Морозиво Груша 
з сиром горгонзола та еспресо
50/20

50/20/10

Кавове морозиво 
та еспресо

120

з лікером Coole Swan
50/20/10

Морозиво Бурбон з шоколадом 
і в'яленою журавлиною та еспресо

120

 з віскі Pogues
50/20/10

90

Пломб'єр-ле-Бен 
та гейзер мока
100/150

135

Айс-смузі Лимон 
та гейзер мока
з лікером Cointreau
100/150

180

Морозиво Молочний 
шоколад Gerkens з кубинською 
страчателлою та гейзер мока
100/150

135 Ванільне морозиво 
за рецептом Жерара Тирсена 
1649 року та гейзер мока

210

з хересом  Pedro Ximenez
100/150/20 г

Кавове морозиво 
та гейзер мока з лікером Baileys
100/150/20 г

180



КУЛЬКИ
МОРОЗИВО

АЙС-СМУЗI МАНГО 
ЗI ШМАТОЧКАМИ МАНГО

СОЛОНА СИЦИЛIЙСЬКА ФIСТАШКА
з регіону Бронте

БУРБОН З ЧОРНИМ ШОКОЛАДОМ КЕДРОВЕ МОРОЗИВО
гімалайський білий кедр
з цілими кедровими горішками

та в'яленою журавлиною



КУЛЬКИ

Пломб’єр-ле-Бен 1881
50 г

45 Солона сицилійська фісташка 
з регіону Бронте
50 г

65

Айс-смузі манго 
зі шматочками манго
50 г

65

Айс-смузі Лимон 
зі шматочками цедри
50 г

55

Айс-смузі полуниця 
з цілими ягодами
50 г

45

Білий гімалайський кедр
з цілими кедровими горішками
50 г
*добре смакує з чаркою лікеру Jägermeister

55

Кавове морозиво
50 г
*добре смакує з чаркою лікеру Baileys

45

Молочний шоколад Gerkens
з кубинською страчателлою 
50 г
*добре смакує з чаркою лікеру Coole Swan

45

Ванільне морозиво
за рецептом Жерара Тирсена 1649 року
50 г
*добре смакує з чаркою хересу Pedro Ximénez 

55

Бурбон з чорним шоколадом
і в'яленою журавлиною
50 г

55

Груша з сиром горгонзола
і карамелізованими шматочками груші 
50 г
*добре смакує з келихом просеко

55

Alc.

Alc.



СУШI З СИЧУАНСЬКОÏ СЛИВИ
з малиновою рибкою

GELARTY JAPAN ID

МАТЧА
Класичне японське морозиво

СУШI З ЧОРНИХ ЯПОНСЬКИХ
СУХАРИКIВ

ЧОРНИЙ КУНЖУТ 
З СОЛОНОЮ КАРАМЕЛЛЮ

з соусом із саке

МОРОЗИВО



класичне японське морозиво
50 г

Морозиво Матча 65
з солоною карамеллю
50 г

Морозиво з чорного кунжуту 55

з японським юзу
морозиво без молока та води,
підходить для веганів
50 г

Айс-смузі Мандарин 65
з карамелізованим фундуком
класичне японське морозиво 
зі смажного зеленого чаю
50 г

Морозиво Ходзіча 65

GELARTY JAPAN ID

СУШI-МОРОЗИВО
Зберіть власний сет із трьох чи п’яти суші з морозива

Суші з чорних японських
сухариків з соусом із саке

Суші з шоколадного морозива 
з васабі й соусом із полуниць
та базиліку

Суші з морозива-матча
з лаймовим шоколадом
та малиновим соусом

Суші з сичуанської сливи 
з малиновою рибкою

Суші з малинового айс-смузі 
з японським юзу

Суші з кардамонового
морозива с апельсиновим
шоколадом та соусом
із грейпфрута

Суші з кокосового морозива 
з диким рисом, імбиром та
апельсиновою рибкою

Суші з шоколадного морозива 
з перцем чилі, марципановим
норі та малиновою ікрою

Суші з анісового морозива 
з марципановим норі
й апельсиновою
ікрою

СЕТ IЗ ТРЬОХ АБО П’ЯТИ СУШI
НА ВЛАСНИЙ ВИБIР

90/150 грн



GELARTY FITNESS LINE
Лінійка з п’яти смаків, рекомендована для гарного настрою всім, 
а особливо тим, хто дотримується принципів здорового харчування, 
слідкує за своєю фігурою або має проблеми з цукром у крові.
Це найсмачніше, найкорисніше і найбезпечніше з усіх морозив, 
які ви коли-небудь куштували!

АВОКАДО З ЛАЙМОМ 
НА КОКОСОВIЙ ВОДI

АЙС-СМУЗI МАНГО-МАРАКУЯ

ШОКОЛАД З ВИШНЕЮ 
ТА ШМАТОЧКАМИ КАКАО-БОБIВ

IТАЛIЙСЬКА СТРАЧАТЕЛЛА

ЦИТРОН З МИГДАЛЬНИМ ШТРЕЙЗЕЛЕМ



GELARTY FITNESS LINE

Авокадо з лаймом 
на кокосовій воді 
веган
без лактози
без цукру
без глютену

білки – 0,9 г, жири – 4,5 г, вуглеводи – 8,9 г.
80 ккал/100 г
125 мл

145 Айс-смузі 
Манго-Маракуя
веган
без лактози
без цукру
без глютену

білки – 0,6 г, жири – 0,3 г, вуглеводи – 11,4 г.
51 ккал/100 г
125 мл

145

Італійська страчателла
без лактози
без глютену

білки – 4,5 г, жири – 12,6 г, вуглеводи – 22,7 г.
222 ккал/100 г
125 мл

125

Цитрон 
з мигдальним штрейзелем
без лактози
без цукру
без глютену

білки – 4,3 г, жири – 14,6 г, вуглеводи – 7, г.
177 ккал/100 г
125 мл

145

Шоколад з вишнею 
та шматочками какао-бобів
без лактози
без цукру
без глютену

білки – 3,2 г, жири – 9,3 г, вуглеводи – 9,6 г.
135 ккал/100 г
125 мл

125

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓



ДЕСЕРТИ З МОРОЗИВА

ТОРТ «РЕЙК’ЯВIК»

ТОРТ «GELARTY» «

Э

ГЕР» 

Усі десерти цього розділу — «сувеніри»
з різних міст

фіналіст Чемпіонату світу 
з авторського морозива 2018 
(Італія)

Кедрове морозиво з варенням 
із ялівцевих шишок 
і шоколадним наперстком Єгермейстера

Мандаринове полум'я, оповите 
йогуртом із сиром Філадельфія 
і полуничним щербетом

«КРЕМ-БРЮЛЕ»
зроблене за рецептом 
Франсуа Мессьяло 1691 року



«Прага»
Темне пиво, солоний арахіс
та солона карамель
110 г

120Alc.

Торт «Gelarty»
Фіналіст Чемпіонату світу 
з авторського морозива 2018 (Італія). 
Кедрове морозиво, кедровий горіх, 
ванільне семифредо з цедрою лайма, 
полунично-малиновий айс-смузі, 
шоколадний крем та хрустка чіпса.
107 г

150

Торт «Наполеон»
Десерт з морозива з грушово-яблучним чатні
175 г

140 Vegan «Сантьяго-де-Куба»
морозиво на кокосових вершках 
з варенням із кокоса
120 г

185

Торт «Рейк'явік»
Мандаринове полум'я, оповите йогуртом 
із сиром Філадельфія і полуничним щербетом
115 г

140

«Етна»
Солона карамель на топленому молоці
115 г

130
«Gelarty Eggo»

5 різних смаків у мигдальному шоколаді

Який попадеться вам?
Дізнаєтесь після того, 

як замовите і скуштуєте.

100 г

Пломб'єр-ле-Бен 1881 року та айс-смузі Манго
Кокосове морозиво та айс-смузі Манго-маракуя
Йогуртове морозиво та айс-смузі Мандарин-юзу
Маскарпоне та айс-смузі Жовта малина
Домашнє вершкове морозиво та айс-смузі Обліпиха.

135

«Шварцвальд»
Чорна лісова вишня в шоколаді
115 г

140

«Єгер»
Кедрове морозиво з варенням 
із ялівцевих шишок 
і шоколадним наперстком Єгермейстера
115 г

195Alc.

«Лассі Мумбаї»
Морозиво з йогурту 
з індійськими спеціями та манго 
на тоненькому шоколадному бісквіті
160 г

170 Торт «Віденський Захер»
Шоколад, коньяк 
і абрикосовий конфітюр
140 г

130

Торт «Червоний оксамит»
Десерт з морозива з крем-маскарпоне 
і журавлиною
160 г

140

«Крем-брюле»
Зроблене за рецептом Франсуа Мессьяло, 
придворного шеф-кухаря 
герцога Орлеанського (1691 р.)
115 г

130

NewNew



PIANO-PIANO

та цукровою чаркою білого рому з цукровою чаркою горілки Redberry
МОРОЗИВО ЧЕРВОНА ЯГОДАКОКОСОВЕ МОРОЗИВО З АНАНСОМ

Морозиво з цукровою чаркою алкоголю всередині, 
яку запатентував Massimo Gelarty

АПЕЛЬСИН З ШОКОЛАДОМ КЕДРОВЕ МОРОЗИВО 
з цукровою чаркою лiкеру Куантро з варенням iз соснових шишок 

та цукровою чаркою лікеру Єгермейстер



з ананасом та цукровою чаркою 
білого рому всередині
235 мл

Кокосове морозиво 260

з варенням соснових шишок
та цукровою чаркою лікеру Єгермейстер
235 мл

Кедрове морозиво 260

та цукровою чаркою лікеру 
Куантро всередині
235 мл

Апельсин із шоколадом 230

з цукровою чаркою горілки Redberry всередині
235 мл

Червона ягода 230

Запатентована алкогольна лінійка Piano-Piano.
Фішка в захованому алкоголі.

Алкоголь знижує точку замерзання продукту, 
тому за технологією виробництва його в морозиві має бути лише 5-8%. 
Массімо Джеларті заховав алкоголь у цукровій чарці всередині морозива, 

таким чином, щоб він не контактував з холодним десертом. 

При вживанні, ложка розколює цукрову чарку, 
і алкоголь виливається прямо в морозиво.

PIANO-PIANO



Матча з м'ятою та страчателлою 
з чорного шоколаду

ТЕЙК ЕВЕЙ

ВАНIЛЬНИЙ МIЛЬФЕЙ
З ГРУШОВО-ЯБЛУЧНИМ ЧАТНI

ЯПОНСЬКИЙ МIДОРI

Ми підібрали найкраще морозиво, яке ви можете забрати додому. 
Скуштуйте скоріше, і повертайтеся за новим!

АЙС-СМУЗI МАНГО 
ЗI ШМАТОЧКАМИ МАНГО

Бережіть природу - не викидайте баночки! 
Принесіть їх нам назад та отримайте знижку 10% на наступне морозиво Take Away.

БЕЗЛАКТОЗНЕ МОРОЗИВО 
«IТАЛIЙСЬКА СТРАЧАТЕЛЛА»



Маскарпоне 
з п'яною вишнею
235 мл

170

Безлактозне морозиво 
Італійська страчателла
235 мл

160

Цитрон з мигдальним 
штрейзелем
Морозиво без цукру та лактози
235 мл

170

Шоколад з вишнею та 
шматочками какао-бобів
Морозиво без цукру та лактози
235 мл

170

Білий гімалайський кедр
з кедровими горіхами
350 мл

270

Пломб’єр-ле-Бен 1881
350 мл

250

Кедрове морозиво
з брусничним желе та соусом 
із ялівцевого шоколаду
235 мл

190

Йогурт із сиром Філадельфія
медом та горіхом пекан
235 мл

170

Молочний шоколад 
Gerkens 
з кубинською страчателою 
350 мл

210

350 мл

Айс-смузі Манго 
зі шматочками манго

280

350 мл

Айс-смузі Манго-маракуя 
з кісточками маракуї

280

Бурбон
з чорним шоколадом та в'яленою журавлиною
235 мл

220

Груша із сиром горгонзола
235 мл

170

Морозиво з чорного хліба
з дрібкою солі 
350 мл

210
Матча з м'ятою та страчателою 
з чорного шоколаду
350 мл

Японський мідорі 280

New

New

Alc.



з вишневим конфітюром і волоським горіхом
350 мл

Брауні 260

на топленому молоці
350 мл

Солона карамель 260

Чорна лісова вишня в шоколаді
350 мл

Шварцвальд 260

Переосмислений смак легендарного київського
350 мл

Морозиво «Київ» 280

Ванільний мільфей
з грушово-яблучним чатні 
350 мл

260

Червоний оксамит
з крем-маскарпоне та журавлиною
350 мл

260

Віденський Захер
Шоколад з коньяком 
та абрикосовим конфітюром
350 мл

260New

GELARTY DOGGY FEST. МОРОЗИВО ДЛЯ СОБАК ТА 

Э

НОТIВ
Розділи з другом магію морозива Gelarty

Морозиво на безлактозному 
йогурті з бананом 
та бджолиним медом 

Cклад: йогурт безлактозний, банан 
свіжий, пребіотик "інулін", жовтки курячі, 
молоко сухе знежирене безлактозне, 
мед бджолиний (до 5%), рисове борошно 
(до 1%), цитрусові волокна (до 1%)

110/175 мл 90/120 грн

Морозиво на безлактозному молоці 
з арахісовою пастою 
та перепелиними жовтками 

Cклад: молоко безлактозне, паста арахісова 
натуральна, пребіотик "інулін", жовтки 
перепелині, молоко сухе знежирене безлактозне, 
мед бджолиний (до 5%), рисове борошно (до 1%), 
цитрусові волокна (до 1%)

110/175 мл 90/120 грн

При розробці рецептів морозива для собак та єнотів ми ретельно вивчали 
принципи дієтології цих тварин, консультувались з ветеринарами. 
Всі складові є абсолютно натуральними, у правильному дозуванні. 

Але будьте відповідальними – прочитайте склад і впевніться, 
що жоден з інгредієнтів не є алергеном для вашої тварини.






