
 

 

 

 
Салати 

 

Нетрадиционна Шопска салата 
домати, краставици, пресен  пипер с мус от краве сирене,червен лук, домашно магданозено песто, маслини 

320 гр. 6,90 лв. 
* мл.продукти 

 

Домати с пресносолно биволско сирене, свежа рукола и хрупкави билкови кростини,  
листенца пресен босилек 

300 гр.  8,60 лв. 
* мл.продукти 

 

Микс салатки, запечено сирене Риблер, смокини отлежали в кафе Lavazza,   
кедрови ядки, овкусени с меден цитрусов дресинг и сусамов тахан 

280 гр.   14,90 лв. 
* мл.продукти, мед, ядки 

 

Свежи салатки с рукола, филенца от портокал, хрупкави карамелизирани ядки, сос от нар,  
кулички мариновано червено цвекло и фин мус от сирене Филаделфия 

300 гр.   7,50 лв. 
* мл.продукти, ядки 

 

Свежа салата с манго и хрупкави скариди авокадо, червена киноа, 
чипс от Пармезан, листенца мента, лимонов зехтин и медена едрозърнеста горчица 

300 гр.  12,80 лв. 
* мл.продукти, мед, ракообразни 

 

Нетрадиционно Капрезе, поднесено върху прясно изпечена 
хрупкава чабата, рукола и сос Песто Дженовезе 

400 гр.   12,80 лв. 
* глутен 

 

Спайси сьомга с крем Филаделфия и кедрови ядки върху микс от бейби салатки,  
чери домати, авокадо, медено горчичен дресинг 

350 гр.   12,70 лв. 
* рибни продукти, мл.продукти, ядки 

 
 
 
 

Студени Предястия 
 

Студено пушена сьомга тартар с Уасаби сос, поднесен с Карпачо от  
джинджифилови краставички, каперси, хрупкави брускети 

180 гр.   12,90 лв. 
* глутен, рибни продукти, ядки 

 

Телешки тартар Блек Ангъс 
160 гр.   14,90 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Топли Предястия 

 

Сотирани манатарки с мащерка и сос шардоне, соев сос, чесново масло,  
пресни ароматни билки 

150 гр.   11,70 лв. 
* соя 

 

Гъши дроб поднесен с печена ябълка с орехов крокан, цитрусово кули, прясна мента 
160 гр.   21,00 лв. 

* ядки 
 

 

Стил Italy Паста 
 

Подбрана Прясна Паста Която Сами Ще Изберете 
Папарделе, Лингуини 

 

Прясна паста с крехки телешки късчета, зеленчуци глазирани в Теряки сос,  
пресен босилек, люспи от сирене Проволоне  

300 гр.   13,00 лв. 
* глутен, мл.продукти 

 

Паста лимонови скариди, кокосово мляко с лайм и босилек 
/тиквички,, Пармезан, масло, чесън/ 

300 гр.   13,20 лв. 
* глутен, ракообразни, мл.продукти 

 
 

 

Ризото Приготвено с ориз Карнероли, сервирано алденте и  
Ароматен Пармезан Grana Padana 

 

Лимоново ризото с пикантни криспи калмари, сушен домат 
/босилек, чесън, вино, сметана, Пармезан/ 

300 гр.   9,90 лв. 
*мл.продукти, мекотели 

Трюфелово ризото с Рикота и манатарки 
/чесън, лук, сметана, Пармезан, соев сос, мащерка/ 

300 гр.   11,90 лв. 
*мл.продукти, соя 

 
 

 

Основни Рибни Ястия 
 

Филе лаврак на плоча, ароматен  Шардоне сос с мента и лайм акомпаниран със  
спаначени бонбони с пушено сирене Проволоне и сушен домат 

350 гр.   21,40 лв. 
* рибни продукти, млечни продукти 

 

Стек от сьомга с коричка от скариди върху картофен киш с Маскарпоне и синьо сирене 
350 гр.   20,30 лв. 

* рибни продукти, ракообразни, млечни продукти 
 

Филе от прясна Есетра, Сос Жу, канапе от лимонова леща, аспержи и поширана цикория 
350 гр.   21,90 лв. 

* рибни продукти 



 

 

 

Сотирани скариди с чесново масло, каперси фламбирани с Перно 
200 гр.   16,00 лв. 

* ракообразни, млечни продукти 
 

Сотирани калмари в Средиземноморски сос 
200 гр.   13,80 лв. 

* мекотели, глутен 
 

Октопод в сос Сицилиана 
Каперси, чери, кедрови ядки с екзотично сладко чили 

100/160 гр.   25,50 лв. 
* мекотели, ядки 

 

 

 
Основни Ястия 

 

Царевично пиле с център от гъши дроб представено със задушен спанак, с червена  
Киноа стил ризото, с масло и Пармезан, поръсено с бадемови трохи 

380 гр.   14,90 лв. 
* млечни продукти, ядки 

 

Пилешки скалопини в сос Алфредо и пармезанови картофки 
350 гр.   13,90 лв. 

* млечни продукти 
 

Патешко филе SAVOURY в билки и сос от зелени смокини 
300 гр.   23,40 лв. 

* млечни продукти, ядки 
 

Свински врат стек със сини сливи, праз и хрупкав пушен бекон 
330 гр.   16,00 лв. 

 

Кралски котлет, канапе от ароматно рататуй и сос жу 
470 гр.   18,90 лв.  

 

Телешки бузи Su Vite, гарнитура от френски картофки задушени в тъмна бира,  
пудра от опушен червен пипер, чипс от прошуто, домашен Демиглас сос 

350 гр.   17,00 лв. 
* млечни продукти 

 
Крехко телешко по Бургундски с нежно пюре от кореноплодни зеленчуци 

320 гр.  23,80 лв. 
 
 

Селекция от Телешки Стекове от Порода Black Angus Nebraska 
 

Butcher Angus steak – 200 гр. -  35,00 лв. 
New York steak Nebraska special selection – 280 гр. – 65,00 лв. 

 

* Стековете се поднасят с избрана от Вас гарнитура 
 
 

Селекция От Сирена и Колбаси – 50 гр. 
 

Филе Елена /  Прошуто / Пастърма – 4,50 лв. 
Синьо сирене / Сирене Проволоне / Aziago – 3,30 лв. 

Камембер – 4,80 лв. 



 

 

 
 

 
Прясно Изпечен Хляб * глутен 

 

Бяла Чиабата - 120 гр. – 1,00 лв.        
Хляб от пулия - 100 гр. – 2,00 лв. 
Фермерски хляб - 60 гр. – 2,00 лв. 

 
 

 
Гарнитури 

 

Сотирани зеленчуци в сос Теряки, поръсени с печен сусам 
150 гр.   3,40 лв. 

 

Френски картофи задушени в тъмна бира и билки 
150 гр.   3,80 лв. 

 

Картофен киш с пресен босилек 
150 гр.   3,30 лв. 

 

 
 

 
Ядки – 50 гр. * ядки 

 

Бадеми, Лешници, Кашу, Шам фъстък – 5,00 лв. 
 

 

 
Десерти – 170 гр. 

 

Трайфел с манго и мус от бял шоколад с Маскарпоне, стръкчета мента – 4,80 лв. 
* млечни продукти, глутен 

 

Крем Брюле с лайм и мента – 4,70 лв. 
* глутен, млечни продукти 

 

Гриод Доме тарт с Бейлис сос и шоколадов ганаш  - 5,20 лв. 
* глутен, млечни продукти 

 

Шоколадово суфле поднесено с център от бял шоколад, бисквитени трохи, 
топка сладолед и сезонни плодове – 5,30 лв. 

* глутен, млечни продукти 



 

 

 


