
САЛАТИ

Българска салата ( с домати, катък, чипс от овчи кашкава, пържени червени чушки и пукана 

чушка ) 300 гр. 9.40 лв.

Нашата шопска салата  ( домат, краставица, овче  и краве сирене, туршия от червен лук, 

печени чушки и пукана шипка 300 гр. 7.90 лв.

 Домашна салата с розов домат, печена червена чушка, патладжан, българско козе сирене, 

маслини каламата и пресен лук 300 гр. 11.90 лв.

 Котидж салата ( розов домат, котидж сирене, грилована тиквичка, печени чушки, билков 

зехтин ) 300 гр. 10.80 лв.

 Разядки ( пържена чушка, сотирани чери домати, патладжан, тиквичка, катък ) 300 гр. 9.90 лв.

 Цезар с хрупкаво пиле, чипс от бекон, пармезан, чери домати и млечен дресинг 300 гр. 11.80 лв.

 Микс от зелени салати с бурата, хамон, цветни чери домати и дресинг от нар 300 гр. 15.60 лв.

 Мариновано цвекло с крем от земна ябълка, френско козе сирене, портокал и листни 

зеленчуци ( бейби спанак , рукола ) 300 гр. 8.30 лв.

 Морски дарове върху зелени салати с чери домати и балсамова редукция 300 гр. 16.80 лв.

 Кореноплодна салата (цвекло, морков, картоф, кисели краставички, лук, магданоз, зехтин 

) 300 гр. 8.20 лв.

 Вариация на табуле с авокадо, киноа,  домат и лук 300 гр. 10.50 лв.

Вариация Цезар със скариди 300 гр. 14.90 лв.

ПРЕДЯСТИЯ
Терин от гъши дроб с гел от боровинки, хрупкави брускети и пяна от ябълки 200 гр. 29.70 лв.

Гъши дроб със сладко от зелени смокини и карамелизирана круша 200 гр. 29.90 лв.

 Кюфтенца от киноа със свежи салатки и веган майо сос 250 гр. 8.20 лв.

Печена целина със сусам и мак , крем от сирена и мус от пащърнак 200 гр. 9.80 лв.

Запечени мачкани картофи с лимонов тахан и чесън 250 гр. 6.90 лв.

Българско трюфелно краве сирене запечено на плоча със зеленчуково чатни и 

конфитирани чери домати 200 гр. 14.90 лв.

Запечено френско козе сирене със сладко от смокини и ядки 200 гр. 11.90 лв.

Сотирани манатарки в масло , копър и чесън 200 гр. 16.80 лв.

ПАСТА И РИЗОТО
Ризото с аспержи, лешници, маскарпоне и пармезан 250 гр. 15.80 лв.

Ризото със скариди, калмари и селъри 250 гр. 16.20 лв.

Императорски ориз с пиле и зеленчуци 250 гр. 12.90 лв.

Талиатели с телешко бон филе, пресен спанак, чери домати и пармезан 250 гр. 17.50 лв

Талиатели с каперси, сушени домати, маслини и пармезан 250 гр. 12.80 лв.

Фиоки с круша, рикота и пармезан 250 гр. 13.90 лв.

МОРСКИ ПРЕДЯСТИЯ И  ЯСТИЯ

Морски дарове с лимонов дресинг и  спанак ( скариди, октопод и миди Сен Жак)
200 гр. 28.00 лв.

Хрупкав калмар с лимонов дресинг и доматена салца 200 гр. 15.80 лв.

Скариди с панко панировка, авокадо и пикантна майонеза с маково семе 200 гр. 21.60 лв.

Сладко-пикантни скариди с карамелизиран  ананас 200 гр. 23.50 лв.

Октопод със селъри, каламата и чери домати 200 гр. 29.90 лв.

Пъстърва по провансалски със сотирани тиквички, моркови и чери домати 300 гр. 15.70 лв.



Филе от лаврак върху дип от пащърнак и лимонов дресинг 300 гр. 26.00 лв.

Глазирана сьомга с чипс от цвекло и сезонни зеленчуци 300 гр. 26.40 лв.

Филетирано фагри със сотирани зеленчуци 300 гр. 39.90 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ

Заешко бутче с глазирани зеленчуци и грейви сос ( морков, гулия, селъри, зелен фасул) 
350 гр. 16.40 лв.

Телешки бузки с грейви сос,  пюре от картоф и карамелизиран лук 350 гр. 18.50 лв.

Телешки скалопини със сос терияки и сезонни зеленчуци 350 гр. 28.00 лв.

Свинско джоланче с перли от цвекло и морков и сос  деми глас 350 гр. 15.80 лв.

Пилешко роле с прошуто , моцарела и песто с печена целина и батат с билки 300 гр. 15.50 лв.

 Свинско бон филе със запечен батат и сос от синьо сирене 350 гр. 16.90 лв.

Патешко магре с цитрусов дресинг  и горски гъби 300 гр. 22.50 лв.

Българско телешко бон филе с печен шалот, батат и сметанов сос 350 гр. 29.80 лв.

Говежди рибай стек блек ангъс с дюксел  от гъби и пюре от млад картоф 400 гр. 59.00 лв.

Свински котлет Томахоук с картофено трюфелен маш  и грейви сос 400 гр. 17.90 лв.

ДЕСЕРТИ
Тарт с круша 120 гр. 8.20 лв.

Шоколадово цитрусов мус с брауни 120 гр. 7.80 лв.

Шоколадов милфьой 120 гр. 8.60 лв.

Пистачо чийзкейк  с ягоди и мента 120 гр. 9.90 лв 

Шоколадово суфле  със сладолед 120 гр. 7.50 лв.

Шоколадово изкушение (веган торта) 120 гр. 7.90 лв.


