
Some dishes may contain allergens. Please consult your 
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.  
All prices are in Bulgarian Leva, inclusive of VAT         • Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се 

с Вашия сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои 
видове храни. Всички цени са в български лева с включен ДДС

Салати / Salads

LIGHT GREEN SALAD / ЛЕКА ЗЕЛЕНА САЛАТА 250 g 8.00 lv
filed greens, rocket, pumpkin seeds, orange fillets, house vinaigrette • 
свеж салатен микс, рукола, тиквени семки, портокалови филета, домашен винегрет

BEETROOT SALAD / САЛАТА С ЦВЕКЛО 300 g 13.00 lv
field greens, beetroot, cheese Brundza, caramelized walnuts, Port vinaigrette • 
микс свежи салати, цвекло, брънза, карамелизирани орехи, Порт винегрет

QUINOA, GRILLED SQUASH, GOAT CHEESE PEARLS /  300 g 15.00 lv 
КИНОА, ГРИЛОВАНА ТИКВА, ПЕРЛИ ОТ КОЗЕ СИРЕНЕ 
pecan, baby spinach, dry cranberry • американски орех, пресен спанак и сушени боровинки

PROTEIN SALAD / ПРОТЕИНОВА САЛАТА  300 g 14.00 lv
bulgur wheat, iceberg, crispy bacon, colorful cherry tomatoes, avocado, seeds and red pepper dressing • 
булгур, айсберг, хрупкав бекон, цветни чери домати, авокадо, семена, 
дресинг от червена чушка

TRUFFLE BURATTA AND TOMATO SALAD / ТРЮФЕЛОВА БУРАТА 350 g 19.00 lv
truffle buratta, cherry tomatoes and basil pesto • с чери домати и босилеково песто

BULGARIAN SHOPSKA SALAD / ШОПСКА САЛАТА 350 g 11.00 lv
tomato, cucumber, roasted peppers, onion, white cheese • 
домати, краставици, печени чушки, лук, сирене

CLASSIC CAESAR / КЛАСИЧЕСКИ ЦЕЗАР 300 g 12.00 lv
little gem lettuce, homemade Caesar dressing, anchovies, parmesan, croutons • 
крехка бейби марула, домашно приготвен Цезар дресинг, аншоа, пармезан и крутони 
add grilled chicken breast • добави гриловано пилешко филе                                               100 g        6.00 lv
add avocado • добави гриловано авокадо                                                                       100 g        4.00 lv
add crispy bacon • добави хрупкав бекон                                                                               50 g        2.00 lv
add seared tuna fillet • добави запечено филе от риба тон                                               100 g      12.00 lv
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Starters / Предястия

BULGARIAN MISH MASH / МИШ - МАШ 250 g 8.00 lv
roasted peppers, tomatoes, Bulgarian white cheese, eggs, caramelised onion • 
печени чушки, домати, сирене, яйца, карамелизиран лук

TUNA TARTAR / ТАРТАР ОТ РИБА ТОН 180 g 17.00 lv
with avocado puree and radish • с пюре от авокадо и репички

TIAN OF GRILLED VEGETABLES / ТИАН ОТ ГРИЛОВАНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 200 g 11.00 lv 
courgette, aubergine, pepper, mushroom, squash, onion, sundried tomato relish, 
rocket and balsamic reduction • тиквичка, патладжан, чушка, гъби, тиква, лук, 
чътни от сушени домати, рукола и балсамова редукция

BEEF CARPACCIO, PARMESAN AND ROCKET /  180 g 21.00 lv 
ТЕЛЕШКО КАРПАЧО, ПАРМЕЗАН, РУКОЛА

HAM HOCK TERRINE / ТЕРИН ОТ СВИНСКО МЕСО 200 g 13.00 lv
pickle, plum gel, crispy bacon and brioche • 
кисела краставичка, гел от сини сливи, хрупкав бекон, брьош

NORWEGIAN SMOKED SALMON / НОРВЕЖКА ПУШЕНА СЬОМГА 150 g 16.00 lv
compressed cucumber, crispy capers, herbs sour cream on a toast • 
компресирана краставица, хрупкави каперси, билкова сметана, тост

Soups / Супи

VEGETABLE SOUP of the day / ЗЕЛЕНЧУКОВА СУПА на деня 300 g 6.00 lv

BULGARIAN BEEF SOUP / ТЕЛЕШКО ВАРЕНО 350 g 9.00 lv
beef shank, potatoes, carrot, onion and herbs • 
телешки джолан, картофи, моркови, лук

SPICY THAI CHICKEN DUMPLING GYOZA SOUP /  300 g 8.00 lv 
ПИКАНТНА ТАЙЛАНДСКА СУПА
chicken gyoza, mushrooms, spinach, pack choi, noodles • 
с пилешки кнедли, гъби, спанак, пак чой, нудълс
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Sandwiches and Burgers / Сандвичи и бургери

CLUB SANDWICH / КЛУБ САНДВИЧ 400 g 16.00 lv
grilled chicken breast, crispy bacon, boiled egg, mayonnaise, tomato, lettuce, side of French fries • 
гриловано пилешко филе, хрупкав бекон, варено яйце, майонеза, домат, маруля, 
гарниран с пържени картофи

OPEN-FACE STEAK SANDWICH / ОТВОРЕН СТЕК САНДВИЧ 370 g 18.00 lv
veal tenderloin, caramelised onion, rocket, dijonnaise  on sourdough bread side 
of wedges potatoes • телешко филе, карамелизиран лук, рукола, дижонес върху домашен хляб, 
гарниран с уеджис картофки

CIABATTA SANDWICH / ЧИАБАТА САНДВИЧ 360 g 14.00 lv
grilled pepper and zucchini, mozzarella, basil pesto • 
гриловани чушки и тиквички, моцарела, босилеково песто

CLASSIC BURGER / КЛАСИЧЕСКИ БУРГЕР 380 g 22.00 lv
beef burger, lettuce, tomato on a kaiser bun with homemade potato wedges • 
телешки бургер, маруля, домат в кайзер питка с домашни уеджис картофи 
add bacon • добави бекон                                                     40 g        2.00 lv
add cheese • добави кашкавал                                                                                     40 g        2.00 lv
add red onion jam • добави сладко от червен лук                                                                            40 g        2.00 lv

Pasta and Risotto/ Паста и Ризото

WILD MUSHROOM RISOTTO / РИЗОТО С ДИВИ ГЪБИ 350 g 18.00 lv 
truffle butter, tarragon and parmesan • трюфелово масло, естрагон и пармезан

RISOTTO WITH MASCARPONE / РИЗОТО С МАСКАРПОНЕ 350 g 17.00 lv 
butternut squash, parmesan • тиква и пармезан

PENNE ARABIATA / ПЕНЕ АРАБИАТА 350 g 15.00 lv 
spiced tomato sauce, parmesan • с пикантен доматен сос и пармезан

LINGUINI CARBONARA / ЛИНГУИНИ КАРБОНАРА 250 g 16.00 lv 
pancetta, egg yolk,parmesan • панчета, жълтък, пармезан

RICOTTA AND SPINACH RAVIOLI / РАВИОЛИ С РИКОТА И СПАНАК 250 g 16.00 lv
Bulgarian white cheese minted pea veloute and tomato • 
българско бяло сирене, ментово грахово велуте и домати
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Sharing platter / Храна за споделяне

LOCAL DIPS AND BREAD / БЪЛГАРСКИ РАЗЯДКИ И ХЛЯБ 240 g 11.00 lv 
roasted tomato-pepper dip, roasted eggplant dip with walnuts, 
white dip with cheese, yoghurt and peppers • лютеница, кьопоолу, катък

SELECTION OF BRUSCHETTE / СЕЛЕКЦИЯ ОТ БРУСКЕТИ 250 g 15.00 lv 
roast pepper and anchovies, tomato, mozzarella and basil pesto, prosciutto sundried 
tomato pesto and cress • с печена чушка и аншуа, с домати, моцарела и босилеково песто, 
с прошуто и песто от сушени домати

NIBBLES / ЗА ХРУПАНЕ 170 g 11.00 lv
olives, flavoured nuts, vegetable chips • маслини, овкусени ядки и зеленчуков чипс

SELECTION OF CHEESES / СЕЛЕКЦИЯ ОТ СИРЕНА 300 g 25.00 lv
Provolone, iberico, brie, cheddar, matured cow cheese,matured sheep cheese with olives, 
brundza, parmesan, jam, grappes, crackers, caramelized walnuts • провалоне, иберико, бри, 
чедар, отлежал краве кашкавал, отлежал овчи кашкавал, брънза, маслини, пармезан,
сладко, грозде, крекери, карамелизирани орехи

BG ANTIPASTI FOR TWO OR MORE… /  330 g 28.00 lv 
БЪЛГАРСКИ АНТИПАСТИ ЗА ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ...
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 • воденско бабе, свински врат, луканка, отлежал овчи кашкавал с маслини, 
сирене, краве отлежал кашкавал, брънза, кайсиево сладко, мини кисели краставички, 
лютеница, солети

ANTIPASTI FOR TWO OR MORE… /  330 g 32.00 lv 
АНТИПАСТИ ЗА ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ...
prosciutto, ungarese,copa,parmesan,provalone,mozzarella carciofi, olives, 
sun-dried tomatoes, grissini • прошуто, унгарезе, копа, пармезан, провалоне, 
моцарела, артишок, маслини, сушени домати, гризини
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Fish / Риба 
OVEN BAKED SALMON / ЗАПЕЧЕНА СЬОМГА 300 g 30.00 lv 
with warm chorizo and potato salad, saffron ragout • 
с топла салата от чоризо и картофи, шафраново рагу

WHOLE GRILLED SEA BREAM / ГРИЛОВАНА ЦИПУРА ЦЯЛА 350 g 27.00 lv 
with fennel puree, asparagus, bacon and peas fricassee • 
с пюре от фенел, аспержи, фрикасе с грах и бекон

PANSEARED SEA BASS FILET / ФИЛЕ ОТ ЛАВРАК НА ТИГАН 300 g 32.00 lv 
with cauliflower, spiced lentils, golden raisins • с карфиол, пикантна леща, златни стафиди

SEARED TUNA STEAK / ЗАПЕЧЕН СТЕК ОТ РИБА ТОН 300 g 39.00 lv 
with sesame and teriyaki glaze, kohlrabi, shitake mushrooms • 
глазиран със сусам и терияки, алабаш, гъби шийтаке

Meat / Месо 
SLOW COOKED SOUS VIDE CHICKEN BREAST /  380 g 24.00 lv 
БАВНО СГОТВЕНИ ПИЛЕШКИ ГЪРДИ
celeriac, kale and wild mushrooms, red wine jus • целина, кейл, диви гъби, жу от червено вино

12 HOURS SLOW COOKED PORK BELLY /  350 g 24.00 lv 
СВИНСКО КОРЕМЧЕ ГОТВЕНО 12 ЧАСА НА БАВЕН ОГЪН
bacon jam, pak choy, celeriac and potatoes tagliatelle and mustard sauce • 
мармалад от бекон, пак чой, талиателе от целина и картофи, горчичен сос

PAN FRIED DUCK BREAST / ПАТЕШКИ ГЪРДИ НА ТИГАН 350 g 30.00 lv
sweet potato puree, glazed beetroot, mange tout and port jus • 
пюре от сладък картоф, глазирано цвекло, сладък грах и Порт жу

BLACK ANGUS RIBEYE STEAK / БЛЕК АНГЪС РИБАЙ СТЕК 350 g 59.00 lv
served with homemade wedges potatoes, cherry tomatoes on the vine, grilled onion, 
rocket with wild mushrooms and sundried tomatoes • поднесен с домашни уеджис картофки, 
запечени чери домати, грилован лук, рукола с диви гъби и сушени домати

VEAL CUTLET / ТЕЛЕШКИ КОТЛЕТ 400 g 55.00 lv
mashed potato, green beans, grilled cherry tomatoes and sriracha mayonaise • 
картофено пюре, зелен боб, гриловани чери домати, срирача майонеза

FILLET OF BEEF / ТЕЛЕШКО ФИЛЕ 300 g 49.00 lv
celeriac puree, sauteed spinach, baby carrots and pepper sauce • 
пюре от целина, сотиран спанак, бейби моркови, пепър сос

TOMAHAWK PORK CHOP / СВИНСКИ КОТЛЕТ ТОМАХОУК 500 g 25.00 lv
served with mixed leaves salad, homemade potato wedges and BBQ mayonaise • 
поднесен със свеж салатен микс, домашни уеджис картофки и барбекю майонеза
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Sides / Гарнитури

SAUTÉED SPINACH, BUTTER AND GARLIC / 150 g 7.00 lv 
СОТИРАН СПАНАК С МАСЛО И ЧЕСЪН
GREEN BEANS WITH OLIVE OIL AND SHALLOT / 150 g 7.00 lv 
ЗЕЛЕН БОБ СЪС ЗЕХТИН И АРПАДЖИК
HOMEMADE WEDGES POTATOES / ДОМАШНИ УЕДЖИС КАРТОФИ 200 g 6.00 lv

GRILLED VEGETABLES / ГРИЛОВАНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 200 g 7.00 lv
courgettes, aubergines, peppers, mushrooms, onion • 
тиквичка, патладжан, чушка, гъби, лук

MASH POTATO / КАРТОФЕНО ПЮРЕ 200 g 6.00 lv

FRENCH FRIES / ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ 150 g 5.00 lv

Desserts / Десерти

CHEESECAKE / ЧИЙЗКЕЙК 150 g 9.00 lv
with maple syrup and pecans • с кленов сироп и американски орех

WALNUT DACQUOISE / ОРЕХОВ ДАКУАЗ 150 g 9.00 lv
with pear mousse and quince sorbet • с мус от круша и сорбе от дюля

CHOCOLATE SOUFFLE WITH BLACKCURRANT /  150 g 9.00 lv 
ШОКОЛАДОВО СУФЛЕ С КАСИС
with bourbon icecream • със сладолед от бърбън

FRENCH ÉCLAIR / ФРЕНСКИ ЕКЛЕР 150 g 9.00 lv
with chocolate cream, hazelnut and amaretto liquor • 
с шоколадов крем, лешници и ликьор Амарето

MILLEFEUILLE / МИЛФЬОЙ 150 g 9.00 lv
with matcha green tea, lime mousse and ginger-lemon grass icecream • 
със зелен чай матча, мус от лайм и джинджифилово-лимонов сладолед


