
Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

САЛАТИ / SALADS
кЛАСИчеСкИ цезАр 300 g 13.00 lv.
крехка бейби марула, домашно приготвен Цезар дресинг,
аншоа, пармезан и крутони

cLASSic cAeSAr
little gem lettuce, homemade Caesar dressing, anchovies, 
parmesan, croutons 

добАвИ към САЛАТАТА СИ / SALAD SuppLementS: 

гриловано пилешко филе / add grilled chicken breast 100 g 6.00 lv.
авокадо / add avocado 100 g 4.00 lv.
хрупкав бекон / add crispy bacon 50 g 4.00 lv.
запечено филе от риба тон / add seared tuna fillet 100 g 12.00 lv.

ЛекА зеЛенА САЛАТА 250 g 8.00 lv.
тиквени семки, портокалови филета, домашен винегрет 

Light green SALAD
pumpkin seeds, orange fillets, house vinaigrette

кИноА И нАхуТ 250 g 15.00 lv.
краставици, домати, мента, кориандър, жълта чушка, дресинг с риган

quinoA AnD chickpeAS
cucumber, tomatoes, mint, coriander, yellow pepper, oregano dressing

бурАТА 250 g 20.00 lv.
печени чушки, радичио, валериана, рукола, натрошен лешник, билков дресинг

burrAtA
roasted peppers, radichio, valerian salad, rocket, hazelnuts, herb dressing

бИвоЛСкА моцАреЛА 250 g 18.00 lv.
розови домати, рукола, кедрови ядки, песто

buffALo mozzAreLLA
pink tomatoes, rocket, pinenuts, pesto

прошуТо И пъпеш 200 g 16.00 lv.
босилекова рикота, микро марулки, гроздова мъст

proSciutto AnD meLon
basil ricotta, micro leaves, grape must

шопСкА САЛАТА 350 g 12.00 lv.
домати, краставици, печени чушки, лук, сирене

buLgAriAn ShopSkA SALAD
tomatoes, cucumbers. roasted peppers, onion, white cheese



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

предяСТИя / StArterS

кАЛмАрИ 180 g 17.00 lv.
сготвени на тиган и хрупкаво изпържени, конкасе, копър

SquiD
pan-fried and deep fried, tomato conase, dill

ТАрТАр оТ рИбА Тон 180 g 20.00 lv.
уасаби майо, тарама, авокадо, уакаме 

tunA tArtAre
wasabi mayo, tarama, avocado, wakame

ТеЛешко кАрпАчо 180 g 22.00 lv.
пекорино, натрошен шамфъстък, зест от черен трюфел

beef cArpAccio
pecorino cheese, pistachio, truffle zest

мИш-мАш 250 g 10.00 lv.
печени чушки,  домати, сирене, яйца, карамелизиран лук

buLgAriAn miSh-mASh
roasted peppers, tomatoes, Bulgarian white cheese, eggs, caramelised onion

СкАрИдИ ТемпурА 170 g 19.00 lv. 
с азиатски винегрет

tempurA ShrimpS 
with Asian vanaigrette



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

СупИ / SoupS
СупА нА деня 300 ml 8.00 lv.
Soup of the DAY

ТеЛешко вАрено 350 ml 10.00 lv.
телешки джолан, картофи, моркови, лук

buLgAriAn beef Soup
beef shank, potatoes, carrot, onion

САндвИчИ И бургерИ 
SAnDwicheS AnD burgerS

кЛуб САндвИч 400 g 18.00 lv.
гриловано пилешко филе, хрупкав бекон, варено яйце, майонеза, 
домат, маруля, пържени картофи

cLub SAnDwich
grilled chicken breast, crispy bacon, boiled egg, mayonnaise, 
tomato, lettuce, French fries

бЛек АнгъС ТеЛешкИ бургер 380 g 22.00 lv.
маруля,  домат,  с домашни уеджис картофи
добави бекон 50 g 4.00 lv. 
добави кашкавал 40 g 3.00 lv. 
добави сладко от червен лук 40 g 2.00 lv.

bLAck AnguS beef burger 380 g 22.00 lv.
lettuce, tomato with homemade potato wedges
add bacon 50 g 4.00 lv.
add cheese 40 g 3.00 lv.
add red onion jam 40 g 2.00 lv.



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

пАСТА И рИзоТо / pAStA AnD riSotto

рИзоТо С дИвИ гъбИ 350 g 23.00 lv.
трюфелово масло, естрагон, пармезан

wiLD muShroom riSotto
truffle butter, tarragon, parmesan

ЛИнгуИнИ кАрбонАрА 300 g 18.00 lv.
панчета, яйчен жълтък, пармезан, зехтин

Linguini cArbonArA
pancetta, egg yolk, parmesan, olive oil

ТорТеЛИ С АСпержИ 300 g 18.00 lv.
спаначено велуте, сушени маслини, пекорино

torteLi with ASpArAguS
spinach velouté, dried olives, pecorino

ТАЛяТеЛе С ТИгровИ СкАрИдИ 300 g 20.00 lv.
песто от сушени домати, доматен сос

tAgLiAteLLe with tiger ShrimpS
sundried tomato pesto, tomato sauce



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

хрАнА зА СподеЛяне 
ShAring pLAtter

бъЛгАрСкИ рАзядкИ И хЛяб 240 g 11.00 lv.
лютеница, кьопоолу, катък

LocAL DipS AnD breAD
roasted tomato-pepper dip, roasted eggplant dip,  
white dip with cheese, yoghurt and peppers

СредИземноморСкИ рАзядкИ 350 g 16.00 lv.
 хумус, меланзане, тирокафтери, дзадзики, тарама, маслинов тапенад

meDiterrAneAn DipS
hummus, melanzane, tirokafteri, tzatziki, tarama caviar, olive tapenade

бъЛгАрСкИ АнТИпАСТИ 300 g 28.00 lv.
воденско бабе, свински врат, луканка, отлежал овчи кашкавал с маслини, 
сирене, краве отлежал кашкавал, брънза, кайсиево сладко, 
мини кисели краставички, лютеница, гризини

buLgAriAn AntipASti
vodensko babe, pork neck, lukanka, sheep matured cheese with olives, 
white cow cheese, cow matured cheese, cheese Brundza, apricot jam, 
baby pickles, roasted tomato-pepper relish, homemade grissini

ИТАЛИАнСкИ АнТИпАСТИ 350 g 32.00 lv.
Копа, Наполи, Салами, Прошуто, Таледжио, Азиаго, пармезан, 
сушени домати, артишок, маслини

itALiAn AntipASti
Coppa and Napoli salami, Proscutto crudo, Teleggio cheese,  Asiago cheese, 
parmesan cheese, sundried tomatoes, artichoke, olives



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

рИбА / fiSh

зАпеченА СьомгА 300 g 34.00 lv.
с рагу от аспержи, бейби боб, мачкани картофи, доматена салса

oven bAkeD SALmon
with asparagus ragout, baby beans, crushed potatoes and tomato salsa

фИЛе оТ ЛАврАк нА ТИгАн 250 g 32.00 lv.
фава пюре, сотирани тиквички, спанак, чери домати, босилеково велуте

pAn frieD SeA bASS fiLLet
fava puree, sautéed zucchini, spinach, cherry tomatoes, basil velouté

фИЛе оТ цИпурА 200 g 24.00 lv.
SeA breAm fiLLet

СТек оТ рИбА Тон 180 g 26.00 lv.
SeAreD tunA SteAk

фИЛе оТ фАгрИ 180 g 30.00 lv.
reD SeA breAm fiLLet



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 

Всички цени са в български лева и включват ДДС.   • Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

меСо / meAt

бАвно СгоТвенИ пИЛешкИ гърдИ 350 g 28.00 lv.
фондант картофи, сотирани спанак, козя брада и бейби моркови  
в кафяво масло, пюре от горски гъби и сос с кестени, ром и кафе

SLow cookeD SouS viDe chicken breASt
fondant potatoes, sautéed spinash, salsify and baby carrots in brown butter,  
wild mushroom purée and coffee, rum and chestnut sauce

пАТешкИ гърдИ нА ТИгАн 300 g 30.00 lv.
пюре от целина, шимеджи, пак чой, мармалад от фенел, Порт жу

pAn frieD Duck breASt
celeriac purée, shimeji mushrooms, pack choi, fennel marmalade, Port jus

СвИнСкИ вИнен кебАп 350 g 29.00 lv.
свинско бонфиле, ароматен ориз, лук, винен сос

LocAL StYLe pork kebAb
pork tenderloin, aroma rice, wine sauce

АвСТрАЛИйСкИ бЛек АнгъС рИбАй СТек 230 g 46.00 lv.
AuStrALiAn bLAck AnguS ribeYe

бъЛгАрСкИ бЛек АнгъС Т-бон СТек 500 g 69.00 lv.
LocAL bLAck AnguS t-bone SteAk

бъЛгАрСко бЛек АнгъС ТеЛешко бон фИЛе 200 g 46.00 lv.
LocAL bLAck AnguS beef tenDerLoin fiLLet

ИСпАнСко СекреТо ИберИко СвИнСко 200 g 46.00 lv.
SpAniSh Secreto iberico pork



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни. 
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waiter if you know you have any food intolerance or allergy. 
All prices are in BGN, inclusive of VAT. 

гАрнИТурИ / SiDeS

грИЛовАнИ зеЛенчуцИ / griLLeD vegetAbLeS 150 g 9.00 lv.

черен орИз / bLAck rice 120 g 7.00 lv.

СоТИрАн СпАнАк С чеСън И СмеТАнА  120 g 8.00 lv.
SAutÉeD SpinAch with gArLic, touch of creAm

грИЛовАнИ АСпержИ / griLLeD ASpArAguS 120 g 12.00 lv.

СезоннИ зеЛенчуцИ С мАСЛо нА пАрА  150 g 8.00 lv.
SteAmeD SeASonAL vegetAbLeS with butter

грИЛовАно АвокАдо / griLLeD AvocADo 120 g 8.00 lv.

кАрТофено пюре С ТрюфеЛово оЛИо 150 g 8.00 lv.
mASheD potAto with truffLe oiL

уеджИС кАрТофИ / homemADe potAto weDgeS 160 g 7.00 lv.



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
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деСерТИ / DeSSertS

чИйзкейк 150 g 9.00 lv.
с кленов сироп и американски орех

cheeSecAke
 with maple syrup and pecans

муС оТ шАмфъСТък 150 g 9.00 lv.
с ягодов център, дакуаз, сорбе от шампанско и ягоди

piStAchio mouSSe
 with strawberry center, dacquoise, champagne and strawberry sorbet

поЛуСферА оТ кокоСов крем, 150 g 9.00 lv. 
увита в шоколадов мус
hemiSphere of coconut emuLSion 
wrapped with chocolate mousse

кремю 150 g 9.00 lv.
с понзо и маракуя

cremeux
Ponzu and passion fruit

крАкеЛИн 150 g 9.00 lv.
ганаш с бейлис, шоколад, златен прах

choux Au crAqueLin
Bailey’s ganache, chocolate, gold dust

СЛАдоЛед И Сорбе 50 g 3.00 lv.
селекция

icecreAm AnD SorbetS
selection

грАнИТА  100 g 6.00 lv.
слайм, джин, тоник

gin AnD tonic grAnitA
with lime



Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия 
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