
 

 

 

САЛАТИ | SALADS 
Микс свежи салати с прошуто крудо ,авокадо ,чери домати, 

мини моцарела ,бейби царевички ,пъдпъдъчи яйца и балсамов винегрет 

Mix of fresh salads with prosciutto crudo, avocado, cherry tomatoes, mini mozzarella, baby corn, quail 

eggs and balsamic vinaigrette 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 3 7 10 

12.80 лв/BGN 

 

Френска салата със запечено козе сирене ,букет от листни салати, 

тъмни стафиди, есенни плодове и портокалов дресинг 

French salad with baked goat cheese, mix of fresh salads, dark raisins, autumn fruits and orange dressing 

300 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 7 10 

13.80 лв/BGN 

 

Салата от белени розови домати ,прясно изпечена чушка ,домашно краве сирене и 

маслини „Таджаска“ 

Peeled pink tomatoes, baked pepper, homemade cow cheese and “Taggiasca” olives 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 7 

11.60 лв/BGN 

 

Салата от лимец с авокадо ,пушена норвежка сьомга ,репички ,наситнени домати ,кориандър и 

редукция от нар 

Spelled salad with avocado, smoked Norwegian salmon, radishes, tomatoes, coriander and pomegranate 

reduction 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 4 

  14.20 лв/BGN 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цезар салата с печено пилешко филе, 

айсберг ,прах от хрупкав бекон ,крутони ,люспи пармезан и дресинг с аншоа 

“Caesar” salad with baked chicken, iceberg, crunchy bacon powder, parmesan and anchovies dressing 

300 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 3 7 10 

13.20 лв/BGN 

 

СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ | COLD APPETIZERS 
Тартар от жълтопереста риба „Тон“ с черен хайвер от есетра, 

поднесен върху мус от авокадо и пикантен тартар сос 

Yellowfin Tuna tartar with black sturgeon caviar on avocado mousse with tartar sauce 

140 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 3 4 

15.40 лв/BGN 

 

Вегетарианско карпачо от червено цвекло ,рукола ,натрошено овче сирене ,орехи и медено билков 

дресинг 

Vegetarian red beetroot carpaccio with arugula, sheep cheese, walnuts and honey-herbal fressing 

200 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 7 8 

11.80 лв/BGN 

 

Брускети „Асорти“ (средиземноморски хляб с наситнени белени домати и босилек ,със сьомга и 

авокадо ,с прошуто и смокиня , с маслинова паста и сирене ,с риба тон и копър) 

Assorted bruschetta (Mediterranean bread with tomato and basil, salmon and avocado, prosciutto and 

fig, olives paste and cheese, tuna and dill) 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 4 6 7 8 10 

15.90 лв/BGN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СУПИ | SOUPS 
Крем супа от тиква ,поднесена с тиквено масло и кокосово мляко 

Pumpkin cream-soup with pumpkin oil and coconut milk 

300 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 8 9 

5.70 лв/BGN 

 

Пилешка супа със сметана 

Chicken soup with cream 

300 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 7 9 

5.90 лв/BGN 

 

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ | HOT APPETIZERS 
Ескалопи от патешки  дроб в портвайн редукция с вишни и карамелизирани плодове 

Foie gras escalopes in Port Wine reduction with cherry and caramelized fruits 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 

29.60 лв/BGN 

 

Октопод по „Галисийски“ ,приготвен на плоча с пушен пипер, картофен фондан и испански сос 

Octopus “Gallician” style, baked on hot plate with smoked pepper, potato fondant and Spanish sauce 

200 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 6 7 14 

29.40 лв/BGN 

 

Сотирани тигрови скариди с биск сос ,перно и фенел 

Sautéed prawns in Bisque sauce, Pastis and fennel 

300 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 2 7 

24.80 лв/BGN 



 

 

 

 

Спаначено пюре с поширани яйца,овче сирене , 

опушен червен пипер, студено пресован зехтин и домашен катък 

Spinach puree with poached eggs, sheep cheese, smoked pepper, olive oil and Home made “Katak” 

300 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 3 7 

13.90 лв/BGN 

 

ПАСТА & РИЗОТО | PASTA & RISOTTO 
Прясна паста „Талиателе“ с манатарки и див лук 

Fresh pasta “Tagliatelle” with porchini and chives 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 3 7 

16.80 лв/BGN 

 

Прясна паста „Талиателе“ със скариди, рукола,чери домати 

и сос от ракообразни 

Fresh pasta “Tagliatelle” with shrimps, arugula, cherry tomatoes and crustacean sauce 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 2 3 7 

18.80 лв/BGN 

 

Ризото с хрупкави зеленчуци и моцарела 

Risotto with crispy vegetables and mozzarella 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 7 9 

14.80 лв/BGN 

 

Лимоново ризото с пиле,сирене Tаледжо и печени лешници 

Lemon risotto with chicken, Taleggio cheese and roasted hazelnuts 

250 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 7 8 9 

15.60 лв/BGN 



 

 

 

РИБНИ ЯСТИЯ | FISH DISHES 
 

Филета от лаврак с бяло вино, чери домати, каперси, маслини, сушени домати и билки 

Seabass fillets in white wine, cherry tomatoes, capers, olives, dried tomatoes and herbs 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 4 7 9 

28.80 лв/BGN 

 

Дива сьомга с лимонено-шафранов сос, задушен пресен спанак и печени зеленчуци 

Wild salmon in lemon-saffron sauce with stewed spinach and baked vegetables 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 4 7 9 

31.60 лв/BGN 

 

Костур филе запечен с глазирани зеленчуци,черен хайвер и рибен сос „Бьор блан“ 

Perch fillet baked with glazed vegetables, caviar, and “Beurre Blanc” sauce 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 4 7 9 

27.60 лв/BGN 

 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ | MEAT DISHES 
Стек от говеждо бон филе с пюре от пащърнак ,картофен фондан и винен сос 

Beef tenderloin steak in wine sauce with parsnip puree and potato fondant 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 7 9 

38.40 лв/BGN 

 

Патешко магре със сос от нар и шери, мармалад от кестени, червено цвекло и картофено пюре 

Duck magret with pomegranate and sherry sauce, chestnut marmalade, beetroot and potato puree 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 7 8 9 

29.20 лв/BGN 



 

 

 

 

Свинско бон филе с рагу от горски гъби, печена полента, мини царевички, 

пащърнак и трюфел сос 

Pork tenderloin with forest mushrooms ragout, baked polenta, mini corns, parsnip and truffle sauce 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 6 7 9 

21.80 лв/BGN 

 

Пилешки гърди с прошуто и плънка от биволска моцарела със задушен спанак, 

поднесени с глазирани аспержи, артишок, сушени домати и сос „Куатро формаджи“ 

Chicken breast with prosciutto, filled with buffalo mozzarella and spinach, served with glazed asparagus, 

artichoke, dries tomatoes and “Quattro Formaggi” sauce 

350 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 6 7 

22.40 лв/BGN 

 

ДЕСЕРТИ | DESSERTS 
Шоколадово суфле с ванилов сладолед,крокан и редукция от горски боровинки 

Chocolate soufflé with vanilla ice-cream, crocant and cranberries reduction 

180 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 3 5 6 7 

8.60 лв/BGN 

 

Крем брюле  с плодове 

Crème Brulee with fruits 

100 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 3 5 7 8 

7.20 лв/BGN 

 

Домашно тирамису 

Homemade Tiramisu 

140 г/g 

Вид алерген | Type of allergen: 1 3 5 6 7 8 

7.20 лв/BGN 



 

 

 

ВИД АЛЕРГЕН | TYPE OF ALLERGEN 

1.Зърнени култури, съдържащи глутен / Cereals containing gluten 

2.Ракообразни и продукти от тях / Crustaceans and products thereof 

3.Яйца и продукти от тях / Eggs and products thereof 

4.Риба и рибни продукти / Fish and fish products 

5.Фъстъци и продукти от тях / Peanuts and products thereof 

6.Соя и соеви продукти / Soybeans and soy products 

7.Мляко и млечни продукти (включително лактоза) / Milk and milk products (including lactose) 

8.Ядки / Nuts 

9.Целина и продукти от нея / Celery and products thereof 

10.Синап и продукти от него /  Mustard and products thereof 

11.Сусамово семе и продукти от него / Sesame seed and products thereof 

12.Серен диоксид и сулфити с висока концентрация / Sulfur dioxideand sulphites in high concentration 

13.Лупина и продукти от нея / Lupine and products thereof 

14.Мекотели и продукти от тях / Molluscs and products thereof 

 


