
 
Салати 

 
 
 
Италианска селска салата 
(домат, печена чушка, червен лук, каперси, крутони и натрошено овче 
сирене)                                                                                        300гр 8,90лв 
 
Салата Цезар с пиле и бекон                                                  300гр   8,90лв 
(айсберг, пилешко филе, бекон, дресинг) 
 
Капрезе с домашно песто                                                        300гр 7,90лв 
(домати, домашно песто, моцарела, хрупкав босилек) 
 
Витаминозна салата                                                               300гр 7,60лв 
(червено цвекло, зелена ябълка, ряпа, морков, орехи, дресинг) 
 
Салата с печен патладжан                                                    300гр 7,90лв 
(печен патлажан, домат, печена чушка, краве сирене, магданоз, чесън) 
 
Салата с Бурата                                                                   350г  12.90лв                                           
(микс от зелени салата , рукола ,песто, бурата,пармезан,авокадо, 
домати) 
 
Гръцка салата с фета                                                           300гр 8.90лв 
 (домати,краставици,маслини,червен лук,сирене фета,риган,зехтин) 

 



Предястия 
Микс от подбрани колбаси с розмаринова фокача              300г 13.90лв 
(прошуто, вентричина, чоризо ,розмаринова фокача) 
 
Микс от подбрани  сирена                                                      350г 12.90лв                           
(синьо сирене, пармезан, моцарела, кашкавал,орехи, грозде, ягоди) 
 
Сет от Брускети                                                                     400г  12,90лв                                                                             
2х брускета, рикота, гриловани зеленчуци 
2х брускета, песто от сушени домати, прошуто, рукола 
2х брускета,сьомга и филателфия  
2х брускета,скариди ,калмари  
 
Микс разядки                            280г  8.90лв 
(маслинова паста,пикантен урнабес,домашен катък , кьополо , 
розмаринова фокача) 
 
Топени сиренца със сладко от боровинки                            300г   7.90лв 
  
Пилешко филе с корнфлейкс и млечен дресинг                   330г   8.90лв 
 
Телешки дроб с глазиран лук  и чеснов дресинг                   220г   7.90лв 
                         
Пилешки крила със соев сос и чесън                                      450г   8.90лв 
 
Вълчи хапки от свинско  бон филе                                       250г    8.90лв                                 
 
Микс от мини кюфтенца за мезенце                                  300г   12.90лв 
(агнешки кюфтенца, телешки кюфтенца, конски кюфтенца, свински 
кюфтенца) 
 
Домашни пържени картофки                        300г  4,90лв 
 
Домашни пържени картофи със сирене                             350г  5.90лв 
 
Картофи соте с чесън и копър                                            300г  4,80лв 
 
Зеленчуци на плоча                                                               300г  5.90лв                  
 
Задушени зеленчуци с ориз                                                   200г  4.90лв 



 
Калмари на плоча/пържени                                                240г  10,90лв 
 
Пикантни Скариди с бяло вино и чери                             240г  14,90лв 
 
Белени скариди с копър и чесън на шишче                       250г   12.90лв 

                      

    
Прясна паста 

 
Спагети Болонезе с кълцано месо                                      350г  8.40лв 
(прясна паста,телешко рагу, прясно настърган пармезан) 
 
Спагети  Карбонара                        350г  8.40лв 
(прясна паста, панчета, праз лук, сметана, жълтък, пармезан) 
 
 Спагети със сушени домати и маслини с домашно песто  300г 8.20лв                            
(прясна паста, домашно песто, сушени  домати, маслини, пармезан) 
 
Талиатели с гъби и трюфелова паста                                300г     8.90лв 
(прясна паста,горски гъби,трюфели, масло, пармезан) 
 
Талиатели със сьомга и пресни тиквички                         300г    13.90лв 
(прясна паста ,сьомга,пресни тиквички, пармезан,песто от сушени 
домати)  
 
Талиатели с пиле и броколи                                                300г    9.90лв 
(прясна паста,пилешко филе, броколи,пармезан, сметана)                        
 
Пене с риба тон и чери домати                                          300г    10.90лв 
(прясна паста, риба тон,чери домати,пармезан, домашно песто)   
 
Спаначени равиоли в доматен сос със свежи подправки и прясно 
настърган пармезан                                                               300г    8.90лв 
 
Равиоли с 4 сирена в сос фндю със свежи подправки и прясно настърган 
пармезан                                                                                   300г    8.90лв 
                 
Равиоли със зеленчуци със винен сос свежи подправки и прясно 
настърган пармезан                                                               300г     7.90лв 
 
 



                     

 
 

                               Лазаня 
Телешка лазаня с доматен сос и прясно настърган пармезан                                                                                                                       
                                                                                                  300г   10.90лв 
Лазаня с пиле и горски гъби сметанов сос и прясно настарган пармезан  
                                                                                                    300г    9.90лв                      
Зеленчукова лазаня със винен сос  и прясно настърган пармезан                                      
                                                                                                     300г 8.90лв                                                                                                                    

 
                                                   Ризото 
 
  
Ризото Вердуре                                     300г   7.20лв 
(ориз арборио,  бяло вино, лук, масло, жулиени от сезонни зеленчуци, 
доматен сос, пармезан) 
 
 
Кремаво ризото с пиле и трюфел                               300г   11.90лв 
(ориз арборио, бяло вино, лук, масло, пиле, крем от трюфели, пармезан) 
 
 
Ризото 4 сирена + пармезан                                  300г   9.90лв 
(ориз арборио, бяло вино, лук, масло,ементал топено сирене , пушено 
сирене ,рокфор,+пармезна ) 
 
 
Ризото с телешко и пресни  червени чушки                    300г   12.90лв 
(ориз арборио, бяло вино, лук, масло,телешко бон филе, прясна червена 
чушка 



 
 

                                                                              Пица 
 
 
Маргарита                                        380г     6.90лв 
(тесто, доматен сос, моцарела, босилек)                      450г     8.90лв 
 
Калцоне                                350г       7.90лв 
(тесто, доматен сос, моцарела, шунка, гъби)               540г       9.90лв 
 
Капричоза                                300г    7.90лв 
(тесто, доматен сос, моцарела, шунка, гъби, риган, зехтин) 540г 9.90лв 
 
Куатро Формаджи                           300г      8.90лв 
(тесто, доматен сос, синьо сирене, ементал, моцарела, кашкавал, 
маслини)                                                                          540г      12.90лв 
 
Дяволо                           330г       9.20лв 
(тесто, лют доматен сос, моцарела, гъби, чоризо, риган, зехтин) 
                                                                                        550г    11.20лв 
 
Мамма Мия                 360г     10.90лв 
(тесто, доматен сос, моцарела, шунка, чоризо, печен патладжан, 
скаморца, рукола)                                                         580г     16.90лв 
 
Милано                                  350г     7.90лв 
(тесто, доматен сос, моцарела, панчета, гъби, розмарин) 500г 11.00лв 
 
Пепероне                                 300г     8.90лв 
(тесто, доматен сос, скаморца, пепероне, печен патладжан, кашкавал)  
                                                                                              500г     12.90лв                                                                              
 
Поло                                  300г     9.90лв 
(тесто, сметана, сладка царевица, моцарела, пушено пилешко филе, 
гъби, мащерка)                                                                      300г   13.90лв 
 
Прошуто крудо                               330г    11.90лв 
(тесто, доматен сос, моцарела, чери домати, рукола, прошуто крудо, 
пармезан)                                                                             570г    14.90лв 



  
Скара 

Подбираме за вас пресни меса с високо качество. Мариноваме 
ги по авторска рецепта. Всички ястия се сервират с 
гарнитура, и за разкош маринована люта чушка  
 
Свински кюфтета                                                350г     7.90лв 
 
Конски кюфтета                                                              350г    8.90лв 
 
Агнешки кюфтета                                                           350г   9.90лв 
 
Телешки  кюфтета                                                          350г   10.90лв 
 
Домашен суджук                                                               300г   8.90лв 
 
Конски суджук                                                                  300г    9.90лв 
 
Телешки суджук                                                               300г    10.90лв 
 
Пилешка пържола от бут                            300г   7.90лв 
 
Пилешко филе                             300г   8.90лв 
 
Датски котлет                                                                350г   13.00лв 
 
Свински врат                                               300г    8.60лв 
 
Свински ребра                             450г   14.50лв 
  
Свинско бон филе                                                            300г   12.40лв 
 
Агнешки котлети                                                           350г    17.90лв    
 
Телешки котлети                                                           350г   17.90лв 
 
Рибай стек                                                                       350г   26.90лв 
 
Телешки стек от бон филе                                             350г    28.90лв 
 
Конски стек от бон филе                                               350г    26.90лв                                          



 
 

                              Рибни ястия 
 
 
Лаврак филе на плоча със микс от зелени салати и цитрусов дресинг       
(лаврак филе, лоло росо,рукола, валериана,айсберг, чери домати) 
                                                                                                300г     17.90лв 
 
Пълнена ципура на плоча                                                   
(цяла ципура,каперси,лимони,сушен домат )                   480г    18.90лв 
 
Филе сьомга с печен батат и малинов дресинг               300г     22.90лв                                                                                                                         
(фиоле от сьомга, печен батат, малинов дресинг) 
 
 
Пастърва с пармезанова коричка с микс от свежи салати      
                                                                                               400г     12.00лв   
 
    

 
Хляб 

 
Розмаринова фокача                               150г  1.50лв 
 
домашно хлебче с масло и чесън                    180г   2.60лв 
 
домашно хлебче с кашкавал                                              220г   3.60лв 
 
припечен слески хляб с подправки                                    150г   1.50лв 

 
 
 
 
 
 



 
                                              
                              Основни ястия  
 
Пълнено пилешко филе с филаделфия и сушени домати  400г    12.90лв 
 
Свински джолан с кост и картофи соте                             500г    16.90лв 
 
Свинско бон филе с печен сос и розмаринови картофи     380г    14.80лв 
 
Жулиени от рибай с гъби, бекон и печен сос                       300г   18.90лв 
  
Телешки джолан с гриловани зеленчуци                              400г   17.90лв 
 
Агнешко печено с печени картофи и микс от зелени салати 
                                                                                                  450г    23.90лв 
 

                                                   Десерти 
 
Маскарпоне с горски плодове                          220г      6.90лв 
 
Шоколадово суфле със сладолед                          220г      6.90лв 
 
Домашна торта                                     220г     5.90лв 
 
Тирамису                                                                                    220г     5.90лв 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                       АДРЕС 
                   Ул.‘‘Елисавета Багряна‘‘ 24 
                 ( До Агенция по вписванията ) 
                                 
                       Телефон за резервация  
 

     Тел.0700-133-44 
         Моб.0889-304-252 


