Салати
Българска салата с домати,катък,чипс от овчи кашкавал, пържени
червени чушки и пукана чушка
300 гр. 8.90 лв.
Салата Цезар със скариди , айсберг, Цезар дресинг, пармезан ,
хрупкави скариди
300 гр. 14.90 лв.
Салата Бурата с розов домат , рукола и песто

300 гр. 13.80 лв.

Градинска салата с пиле, листни зеленчуци, грилована тиквичка,
домат, бейби моцарела, пилешко филе, свеж майо дресинг
300 гр. 13.90 лв.
Нашата шопска салата, домат , краставица , овче и краве сирене,
туршия от червен лук, печени чушки и пукана шипка 300 гр. 7.90 лв.

Предястия
Талиолини с говеждо и трюфел

250 гр. 14.90 лв.

Нашата интерпретация на яйца по панагюрски с трюфел
250 гр. 8.90 лв.
Ризото с пиле и сезонни гъби

250 гр. 13.80 лв.

Фиоки с круша и рикота

250 гр. 12.90 лв.

Рибни ястия
Скариди Саганаки

300 гр. 14.90 лв.

Скариди с панко, пикантна майонеза с маково семе, авокадо и грах
200 гр. 19.90 лв.
Октопод с чери домати, хамон и каперси

200 гр. 27.80 лв.

Калмари по гръцки с млечен сос

200 гр. 14.90 лв.

Пъстърва с ризото с крем от пролетен грах

350 гр. 14.80 лв.

Средиземноморска ципура с пюре от карфиол, туршия от моркови и
ментов лимонет
300 гр. 26.90 лв.

Месни ястия
Пилешко панирано с картофено пюре

300 гр. 8.40 лв

Патешко магре с вишни и конфитирани зеленчуци 300 гр. 18.90 лв.
Свински котлет томахоук с конфитиран картоф и пюре от грах
450 гр. 15.60 лв.
Грилован свински врат със запечени картофи и сос Демиглас
350 гр. 16.90 лв.
Българско телешко бон филе

300 гр. 29.80 лв.

Говежди рибай стек от Блек Ангъс с печено пюре от млад картоф и
дюксел от гъби
450 гр. 55.00 лв
Агнешко печено с ризото със сезони гъби и спанак 400 гр. 28.80 лв.

Десерти
Тарт с маскарпоне , бял и черен шоколад и вишни

120 гр. 8.90 лв.

Пистачо чийзкейк с ягоди и мента

120 гр. 9.90 лв.

Медена карамелена торта

120 гр. 5.90 лв.

