
МЕНЮ



САЛАТИ
Пиатто 
350 г | 10,90 лв.  
Розов домат,  печена чушка и пресносолно сирене 
Алергени: млечни продукти

Панцанела с авокадо и домашни 
билкови крутони от лимец 
350 г | 11,90 лв. 
Розов домат, краставица, авокадо, печена чушка, червен 
лук, босилек, поляти с Медено-горчичен дресинг
Алергени: синап, глутен

Здравословна салата с емулсия 
от лайм и портокал 
250 г | 12,90 лв.  
микс зелени салатки с авокадо, киноа, манго,  
цвекло и моркови, поръсена с тиквено семе
Алергени: ядки

Класическа салата Цезар 
300 г | 13,90 лв.
Салата Романа с домашен дресинг,  пилешко филе с 
портокалов аромат, билкови крутони, Грана Падано DOP  
Алергени: глутен , млечни продукти , риба

Капра е рукола 
250 г | 13,90 лв. 
Запечено козе сирене с рукола, мариновано червено 
цвекло, печени орехи и балсамова редукция  
Алергени: млечни продукти, ядки

Маре 
300 г | 15,90 лв. 
Зеленчукова салца, айсберг, чери домати,  
Скариди и калмар су вид
Алергени: мекотели, млечни продукти, яйца

Бурата със зелени смокини 
350 г | 15,90 лв. 
Микс зелени салатки и чери домати,  
поляти с дресинг от нар
Алергени: млечни продукти

Студени  предястия

СУПA

Антипасти 
200 г | 12,90 лв.

бейби моцарела с чери домати, поляти с  
босилеково песто, маслини, каперси, кростини 

Алергени: лактоза, глутен

Телешко Карпачо 
150 г | 15,90 лв.

 Говеждо бонфиле с рукола, Грана Падано DOP и 
балсамова редукция

Алергени: млечни продукти

Тартар от телешко бонфиле 
250 г | 16,90 лв.

Телешко бонфиле, овкусено с червен лук, кисели 
краставички, каперси, магданоз, уорчестър, табаско, 

горчица, черен пипер. Сервира се с кростини и суров жълтък
Алергени: яйца, синап, глутен

Тартар от Сьомга и авокадо 
250 г | 17,90 лв.

Сьомга филе, авокадо, червен лук, пресен кориандър, 
лайм, пипер меланж, горчица.Сервира се с кростини 

Алергени: яйца, синап, глутен

Пиатто Формаджи 
200 г | 16,90 лв.

Грана Падано DOP, Пекорино Романо, Азиаго, Горгонзола 
Алергени: лактоза

Пиатто Салами 
250 г | 19,80 лв.

Спек, Прошуто Крудо, Милано, Копа, Калабрезе 

Дзупа ди Маре 
300 г | 15,90 лв. 

 приговени на пара скарида, лаврак, сьомга , 
калмари и миди с домашен рибен биск,  

поръсени с магданоз и зехтин –  
сервира се с ароматна кростата

Алергени: риба, мекотели, глутен



Топли предястия
Милфьой Пармиджана 
250 г | 11,90 лв.
шайби от патладжан с моцарела, пармезан,  
босилек, запечени на фурна 
Алергени: млечни продукти, глутен

Телешки кюфтенца 
200 г | 12,80 лв.
с доматен сос и пюре от грах 
Алергени: млечни продукти

Пепата ди Коце 
400 г | 13,90 лв.
черноморски миди, сготвени с бяло вино,  
чесън, магданоз и черен пипер
 Алергени: мекотели

Калмари по Средиземноморски 
200  г | 13,90 лв.
панирани калмари върху зелени салатки  
с лимонов сос с билки 
Алергени: мекотели, глутен

Пълнен Калмар 
300 г | 16,90 лв.
запечен калмар, пълнени със сьомга, лаврак,  
мащерка, магданоз, чесън, каперси, сушен домат. 
Поднесен върху сицилианска капоната 
Алергени: мекотели, яйце, глутен

 Скариди Алио Олио 
250 г | 17,90 лв.
скариди, задушени със зехтин, чесън и  магданоз 
Алергени:мекотели

 Октопод по сицилиански 
200 г | 26,00 лв.
октопод, чери домати, маслини таджиаска, каперси,  
бяло вино, сицилиaнски риган и магданоз
Алергени:мекотели

ПАСТА ФРЕСКА

МАКАРОНЧИНИ с песто ТрАпанезе 
300 г | 9,90 лв.

бадеми, магданоз, чесън, люта чушка, чери доматИ, АНШУА 
Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

талИАтели ди Стаджоне 
350 г |10,90 лв.

чери домат, рукола, чесън, солена рикота 
Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

Талиатели ала Болонезе 
350 г |14,90 лв.

Телешко рагу, бавно сготвено с доматен сос 
и ГРАНА ПАДАНО DOP 

Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

Макарончини Ала Матричана  
350 г |14,90 лв.

Гуанчале, лук, доматен сос, черен пипер, Пекорино Романо 
Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

Спагети Карбонара 
350 г |15,90 лв.

 Гуанчале, жълтък, пекорино, черен пипер 
Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

Папарделе с манатарки,  
ГРАНА ПАДАНО DOP,  

чесън, Магданоз 
350 г |16,90 лв.

Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

талИАтели с телешко бонфиле 
350 г |16,90 лв.

лук, чери домати, босилек, Грана Падано DOP, чесън 
Алергени: глутен, млечни продукти, яйца

 Спагети Маре 
350 г |18,90 лв.

калмари, миди Вонголи, миди, скариди, доматен сос,  
чери домати, пресен босилек 
Алергени: мекотели, глутен, яйца

домашно приготвена прясна паста 



Ризото

Ризото с манатарки, магданоз, 
чесън и Грана Падано DOP 
400 г | 16,90 лв.
Алергени: млечни продукти

Ризото с крем от тиквички, шафран, 
скариди и Грана Падано DOP 
400 г | 19,40 лв.
Алергени: млечни продукти, мекотели 

приготвено с италински ориз „Виалоне Нано“ 

Основни ястия с риба
Сьомга филе със  

сос Брут и аспержи 
350 г | 29,00 лв.

филе на плоча с масло върху картофено пюре,  

сос с праз лук и просеко  
Алергени: риба, млечни продукти

Филе Лаврак със  
Сицилиански сос 

350 г | 39,00 лв.
тиквички бастончини, масло, чери домат, маслини 

Таджиаска, чесън, каперси, магданоз, босилек
Алергени: риба, млечни продукти

Бакаляро филе 
400 г | 39,00 лв.

със салса Ромеско и императорски черен ориз със 

зеленчуци
Алергени: риба, глутен



Основни ястия с месо
ПолпетE ала Романа 
400 г | 18,90 лв.
мляно телешко месо, запечено с моцарела,  

картофено пюре с индийско орехче,  

рагу от горски гъби със сос Марсала  
Алергени: млечни продукти

Френско Петле на пещ 
400 г | 19,00 лв.
френско петле, мариновано с билки, чесън и лимон. 

Сервира се с микс зелени салатки,  

краставици и чери домати 
Алергени: млечни продукти, ядки

Иберико свински врат 
350 г | 27,00 лв.
маринован свински врат Иберико, приготвен на плоча с 

пюре от целина и кокосово мляко
Алергени: млечни продукти

Говежди стек със сос трюфел 
350 г | 29,00 лв.
печен картоф с розмарин и Грана Падано DOP,  

сос трюфел с масло и магданоз 
Алергени: млечни продукти

Говежди Рибай от селектирана 
порода с доказан произход 
350 г | 59,00 лв.
с печен картоф с розмарин и Грана Падано DOP 
Алергени: млечни продукти

пици
Маргарита 
450 г | 9,90 лв.

доматен сос, моцарела фиор ди лате, босилек   
алергени: глутен, млечни продукти

Грека 
450 г | 11,90 лв. 

доматен сос, моцарела фиор ди лате, сирене фета,  
чери домати, червен лук, босилек 

алергени: глутен, млечни продукти

Миланезе 
450 г | 14,00 лв. 

доматен сос, моцарела фиор ди лате, салам Милано  
алергени: глутен, млечни продукти

Емилиана 
450 г | 14,90 лв.

доматен сос, моцарела фиор ди лате, рукола,  
прошуто крудо, пармезан 

алергени: глутен, млечни продукти

Тревигиана 
450 г | 14,90 лв. 

моцарела, карамелизиран лук, бекон, радичио,  
сирене Грана Падано 

алергени: глутен, млечни продукти

Салсиче 
450 г | 14,90 лв. 

доматен сос, моцарела фиор ди лате, Салсиче, броколи
алергени: глутен, млечни продукти

Палермо 
450 г | 15,90 лв. 

доматен сос, моцарела фиор ди лате,  
риба тон, лук, каперси, босилек

алергени: глутен, млечни продукти, риба

Карбонара 
450 г | 15,90 лв. 

сметана, моцарела фиор ди лате, сирене Пекорино, 
гуанчале, яйце, черен пипер

алергени: глутен, млечни продукти



Веган пици

Пикантина 
450 г | 15,90 лв. 
доматен сос, Ндуя, моцарела фиор ди лате,  
люти чушлета  
алергени: глутен, млечни продукти

Формаджи 
450 г | 16,90 лв. 
сметана, моцарела фиор ди лате , горгонзола, пармезан  
алергени: глутен, млечни продукти

Поркета 
450 г | 17,90 лв. 
сметана, моцарела фиор ди лате, Поркета, сушени 
домати, трюфел олио 
алергени: глутен, млечни продукти

Салами е Бурата  
450 г | 17,90 лв. 
доматен сос, моцарела фиор ди лате, СпиAната 
Калабрезе - пикантен, салам Милано, Бурата, босилек 
алергени: глутен, млечни продукти

Тартуфо 
450 г | 22,90 лв. 
крем от пресен трюфел, моцарела фиор ди лате,  
биволска моцарела, трюфелов зехтин 
алергени: глутен, млечни продукти

Фокача с розмарин и  
мащерка/с чесън  
200 г | 6,90 лв. 
алергени: глутен

Контадина 
450 г | 13.90 лв. 
 крем от рукола, тиквички, сушени домати, маслини, 
зехтин, босилек 
алергени: глутен

Нашите пици са направени с първокачествено брашно 
„Caputo“ от Неапол и селектирани италиански салами и 
сирена със защитено наименование за произход 

пици Бургери
Иберико 

400 г  | 16,00 лв.
Питка бриош, Бургер от телешко и свинско Иберико,  

чедър, кисели краставички, сос росо,  
салата Романа - С крънчи картофки

Алергени: глутен, млечни продукти

ПИАТТО 
 400 г  | 18,00 лв.

Питка бриош, телешки бургер, гуанчиале, 
 пикантен италиански салам Ндуя, домат, романа,  
кисели краставички, сос росо - С крънчи картофки

Алергени: глутен, млечни продукти

Домашни десерти

Класическо тирамису 
с горчиво какао

150 г  | 6,95 лв.
Алергени: яйца, млечни продукти, глутен

 ПанаКота с горски плодове
150 г  | 6,95 лв.

Алергени: млечни продукти

 

за по-голям избор от нашата витрина се 
обърнете към Вашия сервитьор 



НАПИТКИ
БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
КОКА-КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, СОДА 250 mл 2,80 лв.
НАТУРАЛЕН СОК КАПИ 250 mл 2,80 лв.
РЕД БУЛ/RED BULL 250 mл 6,00 лв.
МИНЕРАЛНА ВОДА БАНКЯ 330 mл  2,70 лв.
МИНЕРАЛНА ВОДА БАНКЯ 1000 mл 4,40 лв.
ГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА ПЕЛИСТЕРКА 250 mл 2,50 лв.
ГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА ПЕРИЕ 330 mл 4,90 лв.
МИНЕРАЛНА ВОДА САН ПЕЛЕГРИНО/АКВА ПАНА 750 mл 6,80 лв.
МИНЕРАЛНА ВОДА – БОРЖОМИ 500 mл 6,80 лв.
ФРЕШ /ПОРТОКАЛ, ГРЕЙПФРУТ/ 200 mл 5,50 лв.
ЛИМОНАДА /ЛАЙМ С ДЖИНДЖИФИЛ, 
ЯГОДА, ЛИСТА ОТ СМОКИНЯ/ 500 mл 6,00 лв.

ТОПЛИ НАПИТКИ
КАФЕ ЕСПРЕСО – Julius Meinl 60 mл 3,00 лв.
НЕСКАФЕ  120 mл 2,50 лв.
КАПУЧИНО 120 mл 4,50 лв.
МЛЯКО С НЕСКАФЕ 120 mл 4,50 лв.
ЧАЙ – Julius Meinl  200 mл 4,50 лв.

БИРА
ШУМЕНСКО 330 mл 3,00 лв.
ЕРДИНГЕР 330 mл 5,50 лв.
КАРСЛБЕРГ/ КАРЛСБЕРГ 0.0 330 mл 4,20 лв.
КАРЛСБЕРГ – НАЛИВНА 330 mл 3,50 лв.
КАРЛСБЕРГ – НАЛИВНА 500 mл 5,20 лв.
ГРИМБЕРГЕН  ПЕЙЛ ЕЙЛ/ДАБЪЛ АМБЪР 330 mл 5,50 лв.
САМЪРСБИ 330 mл  4,20 лв.

РАКИЯ
БУРГАС 63 – ПЕРЛОВА 50 mл 5,90 лв.
БУРГАС 63 – БАРЕЛ 50 mл 4,90 лв.
БУРГАС 63 50 mл 4,00 лв.
СЛИВЕНСКА ПЕРЛА 12 г. 50 mл 9,90 лв.
АРИСТОКРАТ МУСКАТОВА 50 mл 5,50 лв.
ДЮЛЕВА РАКИЯ ЗЛАТНИ ПЕВАЦ  50 mл  15,00 лв.
ТРОЯНСКА СЛИВОВА 25 г. 50 mл 15,00 лв.
КУЛТУРНА РЕЗЕРВА КАРАБУНАР 50 mл  15,00 лв.
ГРАПА АМАРОНЕ МАРКАТИ 50 mл  5,90 лв.

АНАСОНОВИ НАПИТКИ
ПЛОМАРИ 50 mл 4,00 лв.
ПЛОМАРИ 200 mл 13,00 лв.
МИНИ 200 mл 12,00 лв.
РИКАР 50 mл  5,50 лв.
ПЕРНО 50 mл 5,50 лв.

ВОДКА
БЕЛУГА - НОБЪЛ 50 mл 9,90 лв.
РУСКИ СТАНДАРТ – ПЛАТИНУМ 50 mл 6,50 лв.
РУСКИ СТАНДАРТ 50 mл 5,00 лв.
ГРЕЙ ГУС 50 mл 11,00 лв.
ФИНЛАНДИЯ 50 mл 5,00 лв.

ДЖИН
БУЛДОГ ЛОНДОН ДРАЙ 50 mл 7,90 лв.
ХЕНДРИКС 50 mл 8,90 лв.
БИФИЙТЪР 50 mл 4,50 лв.

УИСКИ
ДЖОНИ УОКЪР ЧЕРВЕН ЕТИКЕТ 50 mл 6,00 лв.
ДЖОНИ УОКЪР ЧЕРЕН ЕТИКЕТ 50 mл 8,90 лв.
ЧИВАС РЕГАЛ 12 г. 50 mл 9,90 лв.
ДЖЕЙМИСЪН 50 mл 6,00 лв.
БУШМИЛС 50 mл 6,00 лв.

МАЛЦОВО УИСКИ
ГЛЕНФИДИХ 12 г. 50 mл  11,90 лв.
ГЛЕНФИДИХ 15 г.  50 mл  13,90 лв.
ЛАГАВУЛИН 16 г.  50 mл 19,90 лв.
МАКАЛЪН ТРИПЪЛ КАСК 12 г. 50 mл 19,90 лв.

БЪРБЪН И ТЕНЕСИ УИСКИ
ДЖИМ БИЙМ 50 mл 5,50 лв.
ДЖАК ДАНИЕЛС 50 mл  6,90 лв.
ДЖАК ДАНИЕЛС ДЖЕНТЪЛМЕН 50 mл 9,90 лв.
ДЖАК ДАНИЕЛС СИНГЪЛ БАРЕЛ 50 mл 13,00 лв. 

РОМ 
БАКАРДИ 50 mл 5,00 лв.
БРУГАЛ АНИЕХО/БИАНКО 50 mл 5,00 лв.
ЗАКАПА СОЛЕРА 23 г. 50 mл 17,00 лв.

КОНЯК
МАРТЕЛ Х.О. 50 mл 40,00 лв.
ХЕНЕСИ V.S. 50 mл 11,90 лв.

ТЕКИЛА  
ХОСЕ КУЕРВО СИЛВЪР/ГОЛД 25 mл 3,00 лв.
ПАТРОН КАФЕ XO 25 mл 4,00 лв.

ЛИКЬОРИ & ДИДЖЕСТИВИ
ЛИМОНЧЕЛО–МАРКАТИ 50 mл 4,00 лв.
КАМПАРИ 50 mл  5,00 лв.
ФЕРНЕТ БРАНКА 50 mл  5,50 лв.
ФЕРНЕТ БРАНКА МЕНТА 50 mл  5,50 лв.
САМБУКА 50 mл 4,90 лв.
ЙЕГЕРМАЙСТЕР  50 mл 5,00 лв.
АМАРЕТО 50 mл 5,50 лв.
КОАНТРО 50 mл 4,90 лв.
БЕЙЛИС 50 mл  5,00 лв.



piatto.bg


