САЛАТИ

СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ

ПАСТА И РИЗОТО

Авокадо капрезе с два вида
моцарела върху листни салатки
(350 kcal) 8;7;
300 гр. / 10,90 лв.

Средиземноморски разядки,
поднесени с гръцка питка
(480 kcal) 1;7;4;8;

Ризото със скариди, печени
тиквички, маслини и пармезан
(390 kcal) 2;7;15;
300 г. / 13,90 лв.

Цвекло с кисела ябълка, кедрови
ядки, поширана круша във вино и
синьо сирене (230 kcal) 8;7;
300 г. / 7,90 лв.
Салата с градински домати,
печена чушка, хрупкава
краставица и прясно сирене
(320 kcal) 7;
380 г. / 7,90 лв.
Ориенталска салата с
печени чушки, белени домати,
патладжан, сирене халуми и люта
чушка (260kcal) 8;7;
300 г. / 7,90 лв.
Гръцка салата (420 kcal) 1;7;

Домати, краставица, лук, чушка, маслини
Каламата, мариновано сирене и пълнозърнести
крутони

380 г. / 7,90 лв.
Капрезе с маринована моцарела и
песто (300 kcal) 8;7;
Градински домати, маринована моцарела, пресни
билки, зехтин

350 г. / 8,90 лв.
Салата с печено козе сирене
(230 kcal) 10;8;7;

Свежи салатки с френско козе сирене, пресни
тиквички, кедрови ядки и медено-горчичен
дресинг

250 г. / 10,90 лв.
Бурата с чери домати и
мариновани печени чушки (360
kcal) 7;
250 гр. / 12,90 лв.
Средиземноморска салата с чери,
маслини, печени калмари, октопод
и скариди (180 kcal) 2;4;
300 г. / 12,90 лв.
Салата Цезар с печено пилешко
филе, бекон, чери домати,
пармезан и крутони (300 kcal) 7;
280 г. / 8,90 лв.
Микс от свежи салатки със синьо
сирене, кашу, сушени смокини и
стафиди (280 kcal) 8;7;
300 г. / 9,90 лв.
Табуле с червена киноа, елда и
печени орехи (200 kcal) 8;
300 г. / 8,90 лв.

СУПИ
Домашна пилешка супа (180 kcal) 9;
350 мл. / 3,90 лв.
Картофена крем супа (250 kcal) 1;7;
350 мл. / 2,90 лв
Шкембе чорба (320 kcal) 1;7;
350 мл. / 3,90 лв
Таратор (100 kcal)
350 мл. / 2,90 лв

Мелиджано, тиро и салата риба тон

350 г. / 9,90 лв.
Брускети с прошуто, домати,
моцарела и песто (180 kcal) 1;8;7;
200 г. / 9,90 лв.
Брускети с домати, маслини,
сирене и песто (220 kcal) 1;8;7;
200 г. / 8,90 лв.
Ролца от тиквички с мус от козе
сирене и мащерка, поднесени с
домати конкасе и песто (420 kcal)
8;7;15;

200 г. / 9,90 лв.

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ
Гриловани зеленчуци с домашно
орехово песто (220 kcal) 8;7;15;
250 г. / 7,90 лв.
Тако с пиле, запечено с чедър и
поднесено със сладко чили върху
свежи салатки (450 kcal) 1;7;
250 г. / 9,90 лв.
Печено френско козе сирене
с мак, сусам и кленов сироп
(340 kcal) 11; 15;8;7;
120 г. / 14,90 лв.
Задушени манатарки с масло,
мащерка и чесън (230 kcal) 7;15;
200 г. / 13,90 лв.
Скариди Изи Пил с чесън, бяло
вино и пеперончини, поднесени с
гръцка питка (230 kcal) 1;2;7;
280 г. / 17,90 лв.
Скариди по средиземноморски с
картофено пюре, чери домати и
рукола (220 kcal) 2;7;15;
250 г. /15,90 лв.
Октопод на скара в сос от
лайм, зехтин и риган, поднесен с
гриловани тиквички (220 kcal) 12;15;
220 г. / 24,90 лв.
Хрупкави калмари формоза с
млечен сос (290 kcal) 1;7;12;
250 г. / 13,90 лв.
Пикантни калмари със салца и
сладко чили (230 kcal) 12;15;
250 г. / 13,90 лв.

Ризото със спанак и пармезан
(370 kcal) 7;15;
300 г. / 9,90 лв.
Ризото с манатарки и пармезан
(420 kcal) 7;15;
300 г. / 11,90 лв.
Ризото с пресни зеленчуци и
пармезан (390 kcal) 7;15;
300 г. / 9,90 лв.
Ризото с пиле, спанак и пармезан
(370 kcal) 7;15;
300 г. / 10,90 лв.
Черен ориз със сьомга, фенел и
пекорино (320 kcal) 4;7;15;
300 г. / 14,90 лв.
Талиателе с черни миди, свежи
домати с чесън, сладка целина и
пармезан (300 kcal) 1;3;7;9;12;
400 г. / 10,90 лв.
Талиатели от лимец,
гриловани тиквички, маслини,
сьомга и пармезан (390 kcal) 1;3;4;7;
350 г. / 13,90 лв.
Талиатели от лимец с печено
пиле, свежи домати и пекорино
(350 kcal) 1;3;7;
350 г. / 13,90 лв.
Равиоли със спанак, обезмаслено
сирене котидж, печени орехи и
пармезан (290 kcal) 1;3;7;8;
200 г. / 12,90 лв.
Спагети Карбонара (280 kcal) 1;3;7;
Бекон, жълтък, сметана, черен пипер, пармезан

350 г. / 9,90 лв.
Спагети Болонезе (420 kcal) 1;3;7;
Кълцано телешко, домати, лук, моркови,
босилек, чесън и пармезан

350 г. / 9,90 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Сьомга филе, глазирано с
ретро горчица, джинджър,
соя и мед, поднесено с топла
салата от червена киноа
с праскови и аспержи (380 kcal)
4;6;10;15;

350 г. / 24,90 лв.

Печени пилешки крилца,
поднесени с уеджис картофи,
печени чери домати и царевица
(290 kcal) 1;15;
350 г. / 11,90 лв.

Цял лаврак или ципура на грил,
поднесени с лимонов ориз и
аспержи (290 kcal) 4;7;15;
500 г. / 23,90 лв.

Хрупкави пилешки филенца с
млечен сос (230 kcal) 1;7;
300 г. / 8,90 лв.

Пържено филе бакаляро,
поднесено със свежи салатки
(250 kcal) 1;4;
300 г. / 19,90 лв.

Гъши дроб със сладко от горски
ягоди и брускети (280 kcal) 1;
250 г. / 19,90 лв.

Открийте още основни ястия на
следващата страница...

ОСНОВНИ ЯСТИЯ

Ти-Бон стек от младо теленце
“Блек Ангъс”, маринован с лайм
и джинджър, поднесен със
сотирани картофи (370 kcal) 7;
450 г. / 33,90 лв

Печена пъстърва с чери
домати, маслини, сладка целина
и кедрови ядки с билково пюре
(320 kcal) 4;8;9;
350 г. / 17,90 лв

Пепър стек, поднесен със
задушени броколи с бадеми,
хрупкави тиквички и печени
картофи (330 kcal) 8;7;
350 г. / 26,90 лв

Пилешки късчета с кокосово
мляко и кашу в ананас, поднесени
с черен ориз с лимонови кори
(380 kcal) 7;8;
380 г. / 16,90 лв

Рибай стек с гриловани
зеленчуци с песто (270 kcal) 8;7;
100 г. / 11,90 лв

Пилешко филе на грил с печени
зеленчуци с песто (350 kcal) 7;8;
350 г. / 14,90 лв
Пилешки жулиени в крем от
сирена с печени орехи и задушени
броколи (420 kcal) 7;8;
350 г. / 15,90 лв
Свински ребърца, глазирани
с мед и чесън с уеджис картофи
(580 kcal)
500 г. / 14.90 лв
Свински Ти-бон стек с
ароматни картофи (480 kcal) 7;
450 г. / 14,90 лв
Тиролски свински котлет
поднесен с гратинирани бейби
картофки, бекон и пармезан
(525 kcal) 7;
500 г. / 16,90 лв

ХЛЯБ (ГЛУТЕН)
Класическа чиабата (140 kcal) 1;
110 г. / 1,99 лв.
Пълнозърнеста чиабата
(125 kcal) 1;
110 г. / 1,99 лв.
Чеснова багета с масло (125kcal) 1;7;
120 г. / 2,49 лв.

ПИЦИ

Гръцка питка (125 kcal) 1;
100 г. / 2,50 лв.

Пица Маргарита (530 kcal) 1;7;

Лучено хлебче на пещ (480 kcal) 1;
230 г. / 3,69 лв.

Моцарела, краве сирене, доматен сос, пресни
домати, босилек, риган и зехтин

400 г. / 8,90 лв

ГАРНИТУРИ

Пица Куатро Формаджи
(670 kcal) 1;7;

Моцарела, пушено сирене, пармезан, синьо сирене
и сметана

400 г. / 12,90 лв
Пица Прошуто крудо (590 kcal) 1;7;
Моцарела, прошуто, чери домати, рукола,
доматен сос, зехтин

400 г. / 11,90 лв
Пица Марко Поло (580 kcal) 1;7;

Моцарела, пушено пуешко филе, пушено сирене,
доматен сос, царевица и зехтин

400 г. / 10,90 лв
Пица Капричоза (560 kcal) 1;7;

Маринован свински врат
на грил с печени картофи и
задушени заленчуци (520 kcal)
350 г. / 14,90 лв

Моцарела, шунка, гъби, доматен сос, пресни
чушки и зехтин

400 г. / 10,90 лв

Задушено свинско джоланче,
поднесено с ароматни печени
картофи и дижонска
горчица (680 kcal) 10;
600 г. / 23,90 лв

Свински грил наденички
(280 kcal)
170 г. / 8,99 лв

Пица Пеперони (590 kcal) 1;7;

Уеджис картофи (160 kcal)
180 г. / 3,99 лв.
Сотирани бейби картофи с масло,
розмарин и чесън (150 kcal) 7;
180 г. / 3,99 лв.
Печени зеленчуци с песто
(130 kcal) 8;7;
150 г. / 3,99 лв.
Хрупкави зеленчуци (140 kcal)
150 г./ 3,99 лв.
Картофено пюре (120 kcal) 7;
150 г. / 2,99 лв.

Моцарела, доматен сос, пикантен салам Калабро

Телешки кюфтета Абърдийн с
пържени бейби картофи и микс
свежи салати (320 kcal) 15;
300 г. / 16,90 лв
Млечни телешки вурстчета,
поднесени с дижонска горчица,
барбекю сос и чиабата
(480 kcal) 1;10;
300 г. / 14,90 лв
Телешки жулиени с розмарин,
маслини и чери домати,
гарнирани с хрупкави зеленчуци
(370 kcal)
350 г. / 19,90 лв
Телешки скалопини със сос
от манатарки, поднесени с
намачкани картофи с трюфел
и гланзирани моркови с мед
(330 kcal) 7;
350 г. / 24,90 лв

Микс свежи салати (28 kcal)
150 г. / 2,99 лв.

400 г. / 11,90 лв

СКАРА

ДЕСЕРТИ

Пилешко филе (200 kcal)
200 г. / 7,99 лв.
Свинска вратна пържола
(250 kcal)
200 г. / 7,99 лв.
Кюфтета от свинско
месо 3 бр. (520 kcal)
200 г. / 6,99 лв.

Домашна бисквитена торта с
маскарпоне и течен шоколад
(450 kcal) 1;7;
160 г. / 4,90 лв
Шоколадов линд (550 kcal) 1;7;8;
130 г. / 5,90 лв.
Орехова торта с
маскарпоне и праскови
(560 kcal) 1;3;7;8;
180 г. /5,90 лв.

Кебапчета от свинско
месо 3 бр. (520 kcal)
200 г. / 6,99 лв.
Домашен телешки суджук
(480 kcal)
200 г. / 9,99 лв.
Свинска наденица с кълцано
месо и пушено сирене (180 kcal)
200 г. / 8,99 лв.

Крем брюле (430 kcal) 1;3;
150 г. / 4,90 лв.
Биволско мляко с чиа, мед,
манго и сурови ядки (290 kcal) 7;8;
220 г. / 6,90 лв.
Сезонни плодове
600 г. / 6,90 лв.

Номерацията след всяко ястие отговаря на следните алергени:

1. Съдържа зърнени
култури и/или глутен

2. Ракообразни и
продукти от тях

3. Яйца и
продукти от тях

4. Риба и рибни
продукти

5. Фъстъци и
продукти от тях

6. Соя и продукти
от соя

7. Мляко и млечни
продукти

8. Ядки

9. Целина и
продукти от целина

10. Синап и синапено
семе (горчица)

11. Сусамово семе и
продукти от сусам

12. Мекотели и
продукти от тях

13. Лупина и продукти
от лупина

14. Серен диоксид и
сулфати

Без глутен

Всички цени са с влючено ДДС

Всички цени са за 1 порция

При съмнение относно алергените попитайте сервитьора си

