
Розови домати с Бурата, прошуто крудо, песто “Дженовезе”, 
сушени домати, кедрови ядки и зелени маслини 7,8  350 гр.
Салата “Цезар” с хрупкав айсберг, печено пилешко филе, класически 
сос Цезар с аншуа, чери домати, крутони и пармезан 4,3,7,1 350 гр.
Гръцка салата с домати, краставици, прясна чушка, червен лук, 
мариновано сирене с риган, маслини и чушка “Керазаки” 7  350 гр.
Домати с печени мариновани чушки, мус от сирена, кьопоолу, орехи Домати с печени мариновани чушки, мус от сирена, кьопоолу, орехи 
и маслини 7,8  350 гр.
Листни салати с балсамов винегрет, бейби моцарела, прошуто 
крудо, медено-горчичен сос и нар 7,10 350 гр.
Зелен микс салати, пресен лук, авокадо, царевица, краставици и 
риба тон, овкусени със сос лимонет 1,2 350 гр.
Букет от рукола, радичио, айсберг, лоло росо, марула и бейби Букет от рукола, радичио, айсберг, лоло росо, марула и бейби 
спанак с козе сирене, чътни от смокини и филиран бадем 7,8 350 гр.

Тарама с маслини, червен лук, лимон и препечена домашна 
пърленка 4,1 150 гр. 
Хумус поднесен с препечена домашна пърленка 1 150 гр.
Дроб от треска с червен лук, лимон, каперси, кълнове и препечен 
домашен хляб с масло 4,1,7 200 гр.
Тартар от сьомга с див лук, лимон, зехтин, каперси и хрупкави 
брускети 4,1 200 гр.
Поке с жасминов ориз, ананас, сьомга с терияки сос, сусам, Поке с жасминов ориз, ананас, сьомга с терияки сос, сусам, 
маринован джинджифил, гома уакаме, едамаме, октопод, сос 
екзотик, кориандър и нар 1,4,6,11,2 250 гр. 
Телешки тартар Ангъс с червен лук, кисела краставичка, пушена 
горчица, пипер меланж, сол Малдон, пъдпъдъчи жълтък и 
домашна препечена пърленка 10,3,1  250 гр.
Селекция колбаси/ Селекция сирена 7,8 200 гр.

Домашна пилешка супа 9,3,7,1 300 гр. 
Шкембе чорба 7,1 300 гр.
Супа на деня 300 гр. (обърнете се към Вашия сервитьор!) :) 

Хрупкави калмари със сос лимонет и каперси 2,1,10 250 гр.
Пикантни скариди в касуела с вино, чери домати и риган 2,14,7 200 гр.
Грилован октопод върху канапе от листни салати, овкусени с 
винегрет, каперси, чери домати и гръцки сос 2,10,7 250 гр.
Телешки език с манатарки, сметана, сушени домати, едрозърнеста 
горчица, трюфел и пармезан 7,10,1 250 гр.
Запечена пушена моцарела с прошуто, смокини и филе бадем Запечена пушена моцарела с прошуто, смокини и филе бадем 7,10,5 250 гр.

Ризото Верде с черен ориз, хрупкави зеленчуци и пармезан 7,1 350 гр.
Ризото с пиле, броколи, сметана и пармезан 7 350 гр.
Ризото с телешко бон филе, манатарки, трюфел, сметана, мащерка 
и пармезан 7 350 гр.
Талиатели с доматен сос, маслини, сушени домати, чери домати, 
рукола, песто, каперси и пармезан 1,8,7,3 300 гр.
Тортели с тиква, сметанов сос и пармезан Тортели с тиква, сметанов сос и пармезан 1,7 300 гр.
Тортелони неро ди сепия със сьомга, сметана и пармезан 1,4,2,7 300 гр.
Талиатели с телешко бон филе, трюфел и пармезан 1,7 300 гр.

Пилешко филе с медена горчица, сметанов сос и жасминов ориз с 
пармезан 10,7,1 350 гр.
Патешко магре с пюре от целина и малинов сос 9,7 350 гр.
Свински джолан на бавен огън с картофено пюре и печен сос 9,1,7 350 гр. 
Печени свински ребърца с картофки с копър, чесън и сос екзотик 1,7 450 гр.
Талята от бон филе Ангъс с чери домати, рукола, пармезан и
 балсамова редукция  балсамова редукция 7 350 гр.
Сирлойн Ангъс гарниран с трюфелово картофено пюре и мащерка 7 400 гр. 

Телешки стек Ангъс поднесен с пюре от батат, трюфел и салвия 7 400 гр.
Крехко печено агнешко на бавен огън с ризото с чел ядинки, грейви сос и 
розмарин 7,1 350 гр.
Телешки кюфтета със задушени картофки и домашна лютеница 7 350 гр. 
 
Телешки суджук запечен на скара със задушени картофки и домашна Телешки суджук запечен на скара със задушени картофки и домашна 
лютеница 7 350 гр.

Всички десерти които предлагаме са направени на място! :) 

Крем брюле с карамелизирана кафява захар 7,3 150 гр.
Печен чийзкейк с домашно сладко от боровинки и сметанов 
сладолед 1,3,7 200 гр.
Шоколадово суфле с топка сладолед 1,3,7 200 гр.
Топка сладолед по избор 7 50 гр.

Лаврак със зеленчуково стю, черен ориз и сос лимонет 4,1,10,7 350 гр.

Сьомга филе с пюре от целина, сос аспержи и черен хайвер 7,9,2,4 350 гр.

Запечена ципура във фолио с билки, сушени домати, зехтин, чери 
домати, маслини и картофки 7,4 500 гр.

Задушени зеленчуци 7 250 гр.

Зеленчуково стю 1 250 гр. 

Пържени картофки със сирене 7 250 гр.

Пържени картофки с трюфел и пармезан 7 250 гр.
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1. Зърнени култури съдържащи глгутен
2. Ракообразни и продукти от тях
3.Яйца и продукти от тях 
4. Риби и рибни продукти
5. Фъстъци и продукти от тях
6. Соя и соеви продукти
7. Мляко и млечни продукти7. Мляко и млечни продукти

8. Ядки
9. Целина и продукти от нея 
10. Синап и синапено семе (горчица) 
11. Сусамово семе и продукти от него 
12. Мекотели и продукти от тях
13. Лупина и продукти от нея
14. Серен диоксид и сулфати14. Серен диоксид и сулфати

Списък с алергени


