СЕТ МЕНЮ “ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ВКУСОВЕ”
ХРАНА

48.00 lv.

ШОПСКА САЛАТА

180 g

домати, краставици, печени чушки, лук, сирене
БЪЛГАРСКИ РАЗЯДКИ

120 g

лютеница, кьопоолу, катък
МИШ  МАШ

125 g

печени чушки, домати, сирене, яйца, карамелизиран лук
СВИНСКИ ВИНЕН КЕБАП

180 g

свинско бонфиле, ароматен ориз, лук, винен сос
КИСЕЛО МЛЯКО

120 g

сладко от рози, медена пита

НАПИТКИ

34.00 lv.

РАКИЯ

30 ml

Стралджанска мускатова, специална селекция
САНДАНСКИ МИСКЕТ

100 ml

от Виа Верде
БЛЪДИ МЕРИ

150 ml

в наш стил с ракия
МЕЛНИК 55

100 ml

от Аугео Естейт
ЛИКЬОР ОТ ОРЕХЧЕТА

30 ml

SET MENU “TRADITIONAL BULGARIAN FLAVORS”
FOOD

48.00 lv.

SHOPSKA SALAD

180 g

tomato, cucumber, roasted peppers, onion, white cheese
LOCAL DIPS

120 g

roasted tomato-pepper dip, roasted eggplant dip with walnuts,
white dip with cheese, yoghurt and peppers
BULGARIAN MISHMASH

125 g

roasted peppers, tomatoes, Bulgarian white cheese, eggs, caramelized onion
LOCAL STYLE PORK KEBAP

180 g

pork tenderloin, aroma rice, wine sauce
BULGARIAN YOGHURT

120 g

rose jam, honey comb

DRINKS

34.00 lv.

LOCAL BRANDY  RAKIA

30 ml

Straldjanska muscat special selection
LOCAL VARIETY OF WHITE WINE

100 ml

Sandanski Misket from Via Verde winery
BLOODY MARY

150 ml

Floret style with rakia
LOCAL VARIETY OF RED WINE

100 ml

Melnik 55 from Augeo Estate winery
WALNUT LIQUEUR
Някои ястия може да съдържат алергени . Моля, консултирайте се с Вашия
сервитьор, ако имате алергии или непоносимост към някои храни.

30 ml

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

САЛАТИ / SALADS
ЛЕКА ЗЕЛЕНА САЛАТА

250 g

8.00 lv.

300 g

13.00 lv.

250 g

14.00 lv.

60 g
90 g
80 g

16.00 lv.
12.00 lv.
11.00 lv.

250 g

14.00 lv.

60 g
90 g
80 g

16.00 lv.
12.00 lv.
11.00 lv.

портокалови филета, тиквени семки и домашен дресинг

LIGHT GREEN SALAD
pumpkin seeds, orange ﬁllets, house vinaigrette

САЛАТА С ЦВЕКЛО
свеж салатен микс, карамелизирани орехи, брънза и порт винегрет

BEETROOT SALAD
ﬁeld greens, beetroot, cheese Brundza, caramelized walnuts, Port vinaigrette

ТАБУЛЕ С КИНОА

магданоз, кориандър, мента, домати, червени чушки, лук, лимонов сок
добави октопод
добави скариди
добави калмари

TABOULEH WITH QUINOA

fresh herbs, tomatoes, red peppers, onion, lemon juice
add octopus
add shrimps
add squids

САЛАТА С МОРСКИ ДАРОВЕ

250 g 24.00 lv.

октопод, калмари, бейби спанак и марулки, валериана, чери домати, малинов винегрет

SEAFOOD SALAD
octopus, squids, baby gem and spinach, valerian salad, cherry tomatoes, raspberry vinaigrette

ТРЮФЕЛОВА БУРАТА

350 g

19.00 lv.

350 g

12.00 lv.

КЛАСИЧЕСКА ЦЕЗАР САЛАТА

300 g

13.00 lv.

100 g
100 g
50 g
100 g

6.00 lv.
4.00 lv.
4.00 lv.
12.00 lv.

CLASSIC CAESAR SALAD

300 g

13.00 lv.

100 g
100 g
50 g
100 g

6.00 lv.
4.00 lv.
4.00 lv.
12.00 lv.

с розови домати и босилеково песто

TRUFFLE BURRATA
with pink tomatoes and basil pesto

ШОПСКА САЛАТА
домати, краставици, печени чушки, лук, сирене

BULGARIAN SHOPSKA SALAD
tomato, cucumber, roasted peppers, onion, local white cheese

добави гриловано пилешко филе
добави авокадо
добави хрупкав бекон
добави запечено филе от риба тон
add grilled chicken breast
add avocado
add crispy bacon
add seared tuna ﬁllet

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

СУПИ / SOUPS
СТУДЕНА СУПА НА ДЕНЯ

300 ml

8.00 lv.

350 ml

10.00 lv.

300 ml

9.00 lv.

COLD SOUP OF THE DAY
ТЕЛЕШКО ВАРЕНО
телешки джолан, картофи, моркови, лук

BULGARIAN BEEF SOUP
beef shank, potatoes, carrots, onion and herbs

ПИКАНТНА ТАЙЛАНДСКА СУПА
гьоза с пиле, гъби, спанак, пак чой, нудълс

SPICY THAI CHICKEN DUMPLUNG GYOZA SOUP
chicken gyoza, mushrooms, spinach, pack choi, noodles

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

ПРЕДЯСТИЯ / STARTERS
МИШ  МАШ

250 g

9.00 lv.

180 g

17.00 lv.

250 g

18.00 lv.

180 g

21.00 lv.

печени чушки, домати, сирене, яйца, карамелизиран лук

BULGARIAN MISHMASH
roasted peppers, tomatoes, Bulgarian white cheese, eggs, caramelized onion

ТАРТАР ОТ РИБА ТОН
с пюре от авокадо и репички

TUNA TARTAR
with avocado puree and radish

ТАПИОКА РИЗОТО
с коприва и сезонни зеленчуци

TAPIOCA RISOTTO
with nettle and season vegetables

ТЕЛЕШКО КАРПАЧО
с пармезан и рукола

BEEF CARPACCIO
with parmesan and rocket

ХРУПКАВИ КАЛМАРИ

180 g 22.00 lv.

CRISPY SQUIDS
КАЛМАРИ НА ТИГАН

180 g 22.00 lv.

SQUIDS PAN SEARED
СКАРИДИ ТЕМПУРА

170 g

19.00 lv.

с азиатски винегрет

TEMPURA SHRIMPS
with Asian vinaigrette

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

САНДВИЧИ И БУРГЕРИ
SANDWICHES AND BURGERS
КЛУБ САНДВИЧ

400 g

16.00 lv.

250 g

15.00 lv.

с гриловано пилешко филе, хрупкав бекон, домат, майонеза,
варено яйце, гарниран с пържени картофи

CLUB SANDWICH
grilled chicken breast, crispy bacon, boiled egg, mayonnaise, tomato, side of French fries

ОТВОРЕН БУРАТА САНДВИЧ
с чери домати и песто-авокадо мус, валериана, пълнозърнест хляб и уейджис картофи

OPENFACE BURRATA SANDWICH
with cherry tomatoes, pesto - avocado mousse, wholegrain bread, valerian salad
of wedges potatoes

КЛАСИЧЕСКИ ТЕЛЕШКИ БУРГЕР

380 g 22.00 lv.

с маруля, домат, барбекю-майонезен сос, гарниран с домашни уеджис картофи
добави бекон
добави кашкавал
добави сладко от червен лук

CLASSIC BEEF BURGER

4.00 lv.
3.00 lv.
2.00 lv.

380 g 22.00 lv.

with lettuce, tomato, homemade BBQ-mayo sauce, side of potato wedges
add bacon
add cheese
add red onion jam

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

50 g
40 g
40 g

•

50 g
40 g
40 g

4.00 lv.
3.00 lv.
2.00 lv.

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

ПАСТА И РИЗОТО / PASTA AND RISOTTO
РИЗОТО С ДИВИ ГЪБИ

350 g

18.00 lv.

350 g

17.00 lv.

350 g

15.00 lv.

трюфелово масло и пармезан

WILD MUSHROOM RISOTTO
trufﬂe butter, parmesan

СПАНАЧЕНО РИЗОТО С АСПЕРЖИ
SPINACH RISOTTO WITH ASPARAGUS
ПЕННЕ АРАБИАТА
PENNE ARRABBIATA
ЛИНГУИНИ С МОРСКИ ДАРОВЕ

300 g 28.00 lv.

калмари, октопод, скариди, пармезан

SEAFOOD LINGUINI
squids, octopus, prawns, parmesan

ЛИНГУИНИ КАРБОНАРА

300 g

16.00 lv.

LINGUINI CARBONARA

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

ХРАНА ЗА СПОДЕЛЯНЕ
SHARING PLATTER
БЪЛГАРСКИ РАЗЯДКИ

240 g

11.00 lv.

лютеница, кьопоолу, катък

LOCAL DIPS
roasted tomato-pepper dip, roasted eggplant dip with walnuts, white dip with cheese, yoghurt and peppers

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ РАЗЯДКИ

350 g

16.00 lv.

170 g

12.00 lv.

хумус, меланзане, тирокафтери, дзадзики, тарама, маслинова паста, кростини

MEDITERRANEAN DIPS
hummus, melanzane, tirokafteri, tzatziki, tarama caviar, olive paste, crostini

ЗА ХРУПАНЕ
маслини, овкусени ядки и зеленчуков чипс

NIBBLES
olives, ﬂavoured nuts, vegetable chips

БЪЛГАРСКИ АНТИПАСТИ ЗА ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ...

300 g 28.00 lv.

местни колбаси и сирена от малки производители

BG ANTIPASTI FOR TWO OR MORE…
local cold cuts and cheeses from small producers

ПЛАТО С МОРСКИ ДАРОВЕ

350 g 46.00 lv.

октопод, калмари, скариди, маслини с аншоа, тарама хайвер,
пълнени пиперки с риба тон и каперси, шрирача майонеза, кростини

SEAFOOD PLATTER
octopus, squids, shrimps, olives with anchovies, tarama caviar,
baby red peppers stuffed with tuna and capers, Sriracha mayo, crostini

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

РИБА / FISH

ЗАПЕЧЕНО ФИЛЕ ОТ СЬОМГАРАГУ

300 g 34.00 lv.

аспержи, бейби боб, мачкани картофи, доматена салса

OVEN BAKED SALMON FILLETRAGOUT
with asparagus, baby beans, crushed potatoes and tomato salsa

ЦЯЛА ЦИПУРА СЪС СВЕЖИ БИЛКИ

350 g 30.00 lv.

конфирани картофи, артишок, чери домати и свежа салата

WHOLE SEA BREAM WITH FRESH HERBS
with mixed leaf salad, artichoke, cherry tomatoes, conﬁ potatoes

ФИЛЕ ОТ ЛАВРАК НА ТИГАН

300 g 32.00 lv.

фава пюре, сотирани тиквички, спанак, чери домати и босилеково велуте

PAN FRIED SEA BASS FILLET
with fava puree, sauteed zucchini, spinach, cherry tomatoes, basil veloute

СТЕК ОТ РИБА ТОН С НОРИ

300 g 39.00 lv.

с топла салата лилави картофи, едамаме, уакаме и азиатски винегрет

SEARED TUNA STEAK WITH NORI
with warm purple potato salad, edamame, wakame, Asian vinaigrette

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

МЕСО / MEAT
БАВНО СГОТВЕНИ ПИЛЕШКИ ГЪРДИ

380 g 25.00 lv.

ризото от лимец с коприва и гъби, пюре от царевица, бейби царевица

SLOW COOKED SOUS VIDE CHICKEN BREAST
einkorn wheat risotto with nettle and mushroom, corn puree, baby corn

ПАТЕШКИ ГЪРДИ НА ТИГАН

350 g 30.00 lv.

пюре от целина, пак чой, чипс от лилав картоф и мармалад от фенел

PAN FRIED DUCK BREAST
celeriac puree, pack choi, purple potato chips, fennel marmalade

БЛЕК АНГЪС РИБАЙ СТЕК

350 g 59.00 lv.

поднесен с домашни уеджис картофки, запечени чери домати,
грилован лук, рукола с диви гъби и сушени домати

BLACK ANGUS RIBEYE STEAK
served with homemade wedges potatoes, cherry tomatoes on the vine,
grilled onion, rocket and wild mushroom and sundried tomatoes

СТЕК ОТ МЛЕЧНО ТЕЛЕШКО

330 g 49.00 lv.

картофен мус от трюфел, зелен фасул, романеско,
бейби моркови, карфиол, винен сос

YOUNG CALF STEAK
potato mousse with trufﬂe, green beans, romanesco, cauliﬂower,
baby carrots, wine sauce

АГНЕШКИ КОТЛЕТИ

300 g 39.00 lv.

хумус, сотиран спанак, доматен релиш, йогурт с билки

RACK OF LAMB
hummus, sauteed spinach, tomato relish, herbs yoghurt

СВИНСКИ КОТЛЕТ ТОМАХОУК

500 g 28.00 lv.

поднесен със свеж салатен микс, домашни уеджис картофки и барбекю майонеза

TOMAHAWK PORK CHOP
served with mixed leaves salad, homemade potato wedges and BBQ mayonnaise

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

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

ДЕСЕРТИ / DESSERTS

ЧИЙЗКЕЙК

150 g

9.00 lv.

150 g

9.00 lv.

150 g

9.00 lv.

150 g

9.00 lv.

50 g

3.00 lv.

с кленов сироп и американски орех

CHEESECAKE
with maple syrup and pecans

ЕНТРЕМЕ С БЯЛ ШОКОЛАД
с розова вода, малини, лешникова пралина, сладолед от вино розе

ENTREMET WITH WHITE CHOCOLATE
with rose water, raspberries, hazelnut powder, ice cream with rose wine

ФРЕНСКИ ЕКЛЕР С ШОКОЛАДОВ КРЕМ
с лешници и Бейлис

FRENCH ECLAIR WITH CHOCOLATE CREAM
with hazelnut and Bailey’s liqueur

МИЛФЬОЙ СЪС ЗЕЛЕН ЧАЙ МАТЧА
с мус от лайм и сладолед от джинджифил и лимонова трева

MILLEFEUILLE WITH MATCHA GREEN TEA
with lime mousse and ginger-lemon grass ice cream

СЕЛЕКЦИЯ СЛАДОЛЕДИ И СОРБЕТА
ICE CREAM AND SOURBET SELECTION

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

•

Some dishes may contain allergens. Please consult your
waiter if you know you have any food intolerance or allergy.

