САЛАТИ
Крокмач с печени червени чушки и домашен билков хляб

7

300 гр. 8.90 лв.

7

380 гр. 8.60 лв.

2,3,4,7,8,10,14

250 гр. 8.70 лв.

селектирано зряло осолено овче мляко, печени чушки,
домати, билков зехтин

Селска салата с мариновано бито сирене от хвойново каче
домати, краставици, прясна зелена чушка, печени червени чушки, пресен
лук, маринован червен лук, магданоз, маслини „ Каламата”

Салата „Цезар”

айсберг с класически „Цезар” дресинг, филенца аншоа, пушен бекон, чери
домати, билкови крутони, каперси и пармезан
По ваш избор към салатата можем да добавим:
- пуешко филе
50 гр.
- сотиран калмар
50 гр.
- мариновани пикантни скариди
60 гр.
- пушена сьомга
50 гр.

2.89 лв.
4.30 лв.
4.70 лв.
6.80 лв.

Микс свежи салати с рукола и домашна патешка пастърма

8

300 гр. 12.90лв.

7,8

300 гр. 11.80 лв.

1,7

300 гр. 10.20 лв.

2,4,8,10,14

350 гр. 19.60 лв.

1,7

350 гр. 8.70 лв.

10

250 гр. 8.30 лв.

8,10

250 гр. 8.30 лв.

7,8

280 гр. 12.90 лв.

печено цвекло, домашна патешка пастърма, отлежало балсамико, нар,
портокал, печени ядки

Салата от цвекло с топло козе сирене
сурово цвекло, рукола, чесън, магданоз, орехи,
тиквени семки, медено балсамико

Салата с киноа, лимец и елда с крокмач
микс салати, киноа, лимец, елда, тиква, цвекло,
печени тиквени семки, крокмач

Салата „Морски бриз”
микс от крехки салатки, пушена сьомга, филе от червен „Тон”,
пикантни скариди, калмари, цитрусов дресинг, ядки

Салата с печени чушки, кьопоолу и домати
печени червени чушки, домат, кьопоолу, маслини, мус от саламурени
сирена с билки, студено пресован зехтин, домашен хляб

Салата Табуле с киноа
магданоз, киноа, червен лук, чери домат, краставици,
солени лимони, зехтин

Меланж от салатки с медено горчичен дресинг,
чери домати, печен филиран бадем
микс салати, айсберг, рукола, мед горчица, лимон, зехтин

Салата с Бурата, чери домати и авокадо
сирене бурата, чери домати, авокадо, песто,
печени кедрови ядки

АНТРЕТА СТУДЕНИ
Гуакамоле

1

180 гр. 9.70 лв.

Хумус

1,11

160 гр. 7.90 лв.

Тарама

1,4,7

150 гр. 6.50 лв.

1,4,10

160 гр. 14.10 лв.

3,7

160 гр. 14.90 лв.

Говеждо карпачо от „Блек ангъс”

7,10

130 гр. 14.90 лв.

Френска целувка

1,3,7

150 гр. 12.70 лв.

7,8

170 гр. 16.90 лв.

1,3,7,8

150 гр. 19.80 лв.

1,3,7 ,11

150 гр. 8.20 лв.

7

150 гр. 12.60 лв.

Скариди „Ванамей”

2,7,11

150 гр. 19.80 лв.

Калмари „Формоза”

1,3,7 14

180 гр. 14.90 лв.

7, 14

150 гр. 23.70 лв.

авокадо, домати, люта чушка, лук, кориандър, магданоз,
зехтин, лимон, тортиля чипс
нахут, тахан, чесън, лимон, пикантен зехтин, сумак, домашен хляб
Разбит хайвер от треска, лимон, чесън, лук, домашен хляб

Тартар от слабосолена и пушена сьомга
крустини с авокадо мус, маринован лук, каперси,
едрозърнеста горчица, маслини

Млечно телешки език с рукола

сос Тартар, кисели краставички, хрянов винегрет
рукола, пармезан, дресинг от каперси, маслини и синапено семе

мус от патешки дроб, сушени сливи мариновани
в отлежал коняк, печен бриош

АНТРЕТА ТОПЛИ
Козе сирене с рукола и круша

поширана в червено вино круша, рукола, нар, мед, ядки

Патешки дроб на тиган

печен бриош, карамелизирана ябълка, сладко от портокалови кори,
френско грозде

Фалафел

нахутени кюфтенца, чесън, кориандър, кимион, кайенски лют пипер,
магданоз, млечен сос с тахан и ливанска пита

Манатарки с билково масло и чесън

манатарки от Еленския балкан, зелен лук, билково масло

По ваш избор ще Ви ги приготвим:
- сотирани с масло и чесън
- със сладко кисел пикантен сос
По ваш избор ще Ви ги приготвим:
- панирани и поднесени със сладко-кисел пикантен сос
- по гръцки и поднесени с чеснов сос
- приготвени на грил с риган и билков зехтин

Октопод

По ваш избор ще Ви го приготвим :
- на грил с топъл зехтин и риган
- сотиран с чесън, картофи, зелени подправки, кайенски лют пипер и
глазирани чери домати

ПАСТА И РИЗОТО
ПРЯСНА ПАСТА – ТАЛИАТЕЛИ ИЛИ СПАГЕТИ
Вашата паста може да бъде приготвена и от
пълнозърнесто брашно от Лимец

Паста “Фрути Ди Маре”

1,2,3,4,7,14

300 гр. 18.30 лв.

1,3,7

300 гр. 12.90 лв.

1,3,7

250 гр. 9.80 лв.

1,2,3,4,7,14

300 гр. 18.30 лв.

1,7

300 гр. 11.90 лв.

7

300 гр. 12.20 лв.

7

250 гр. 9.80 лв.

прясна паста, филе от риба, миди, калмари, октопод,
скариди, чесън, зехтин, чери домати,
пресен лук и билки

Паста с манатарки от Еленския балкан
сметана, паста от черен трюфел, зелен лук, чесън,
билки, пармезан

Паста с тиква и рукола
зелен лук, чесън, сметана, печени тиквени семки, пармезан

Ризото „Фрути ди маре”
ориз „Арборио“, филе от риба, миди, калмари, октопод,
скариди, чесън, зехтин, чери домати,
пресен лук, билки

„Ризото“ Три Зърна
киноа, лимец, елда, пресен лук, чесън, билки, пармезан

Ризото с манатарки
ориз “Арборио”, паста от черен трюфел, зелен лук,
чесън, билки, пармезан

Ризото с тиква и рукола
ориз „Арборио”, зелен лук, чесън, пармезан

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
РИБНИ ЯСТИЯ
Стек от сьомга

1, 3, 4,7

300 гр. 22.60 лв.

Руладини от балканска пъстърва

1,3, 4,7

350 гр. 14.90 лв.

Филе от лаврак или ципура с билкова кора и пармезан

1,4,7,8

300 гр. 21.60 лв.

3,4,6,7,11

300 гр. 27.90 лв.

7,8

300 гр. 15.40 лв.

Печено малко петле

3,7,11

450 гр. 21.90 лв.

Патешко Магре

7,9,11

350 гр. 19.80 лв.

Свинско филе

1,7,9

350 гр. 17.40 лв.

Касуле

1,7,9

350 гр. 16.90 лв.

Стек от бавно сготвен свински врат

1,7,9

350 гр. 15.10 лв.

Млечно телешки бузи

1,7,9

300 гр. 23.40 лв.

Кебап от млечно телешко

1,7,9

380 гр. 28.80 лв.

с императорски ориз, аспержи и портокалов Холандез
с бекон, тиквички, картофен кейк, чери домати
и сос с каперси и маслини
с пюре от жълта леща и сос „Виерж“

Стек от риба Тон Татаки

филе от риба тон, сусамова коричка, уасаби майонеза, маринован
джинджифил, микс салати, сос Понзу

БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ МЕСА
Пуешко филе

със сушени плодове, кестени, сирене „Бри“,
пюре от сладки картофи и крем сос с бадеми
поднесено със сос с дюнер аромати, свежи салатки
и пресни пържени картофи

с крем от целина, ванилови моркови и домашно сладко от боровинки
с рагу от телешки език, манатарка, мачкани картофи
с провансалски билки и тиква
приготвен в глинен съд бял боб с месо от патешко бутче,
свински врат, сурово пушен бекон и пикантна наденица
с билкова коричка, рагу от пикантно чоризо, маслен боб, пипер,
праз и чубрица
с мека полента, праз, мащерка и чесън
с диви гъби, перлен лук, червено вино, картофено пюре със самардала

ЧЕРНОМОРСКА РИБА
Калкан
Лефер
Чернокоп
Сафрид
Зарган
Лихнус
Кая

1 ,4
1,3 ,4
1,3 ,4
1,4
1,4
1,4
1,4

360 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.

39.90 лв.
29.90 лв.
16.20 лв.
12.80 лв.
13.90 лв.
13.80 лв.
10.90 лв.

*Грамажът е за почистена сурова риба, преди да е минала термична обработка.

СТЕКОВЕ
Антрекот от млечно телешко порода „Limousine ”
отгледано в българска екологична ферма

7

300 гр. 29.00 лв.

Млечен Т-бон стек

7

350 гр. 45.90 лв.

„Бътчърс” стек от говеждо месо „Black Angus ”

7

200 гр. 36.80 лв.

„Рибай Рол” стек от говеждо месо „Black Angus ”

7

250 гр. 49.90 лв.

„Стриплойн” стек от говеждо месо „Black Angus ”

7

300 гр. 55.80 лв.

*Гарнират се с печен картоф, билково масло
*Грамажът на стековете е в сурово състояние, преди да са минали термична обработка

BBQ
РИБА И МОРСКИ ДАР
Лаврак

3,4 ,7

400 гр. 17.60 лв.

Ципура

3,4 ,7

400 гр. 17.60 лв.

Филе от сьомга

3,4 ,7

180 гр. 18.90 лв.

Калмари

3,14,7

180 гр. 14.90 лв.

Октопод

3,14,7

160 гр. 23.70 лв.

Скариди „Ванамей”

2,3,7

160 гр. 17.80 лв.

*Гарнират се с печен картоф, билково масло и сос от лимон и зехтин

БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ МЕСА
Филе пуйка

1,7

180 гр. 14.90 лв.

Пилешко филе от зърнено хранено пиле „Дюк”

1,7

180 гр. 10.20 лв.

1,3,7,11

400 гр. 15.70 лв.

Свински ребра

1,7

350 гр. 12.00 лв.

Свински врат

1,7

200 гр. 12.00 лв.

Свинско бон филе

1,7

180 гр. 14.70 лв.

Млечни Телешки ребра с пикантен барбекю сос

1,7

350 гр. 23.90 лв.

Половинка зърнено пиле „Дюк”- обезкостено,
подправено с дюнер аромати и чеснов сос

* Гарнират се с печен картоф с билково масло и BBQ сос

ПЕКАРНА
ИТАЛИАНСКА ПИЦА НА ПЕЩ
Вашата пица, фокача или гризини могат да бъдат приготвени
със смес от пълнозърнести брашна от лимец, ръж, овес, царевица и ечемик

МАРГАРИТА

1,7

350 гр. 11.90 лв.

1,7

450 гр. 13.70 лв.

1,7

450 гр. 14.90 лв.

1,7

400 гр. 15.20 лв.

1,3,4,14

400 гр. 15.90 лв.

1,4,7

400 гр. 13.60 лв.

1,6,7

500 гр. 15.20 лв.

1,6,7

500 гр. 15.30 лв.

1,6,7

500 гр. 15.20 лв.

Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела и босилек.

ВЕДЖЕТАРИАНА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, черни маслини, зелена и
червена чушка, тиквички, печурки и свежи билки.

КУАТРО ФОРМАДЖИ
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен
сос овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, синьо сирене,
маскарпоне и пармезан

ПОРЧИНЕЛА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, диворастящи гъби,
рукола, пармезан и свежи билки.

ФРУТИ ДИ МАРЕ
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, морски дар, черни маслини и ригън

НАПОЛЕТАНА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, филета аншуа,
каперси и ригън.

КАПРИЧИОЗА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, шунка, артишок,
пресни печурки.

КАЛЦОНЕ
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, шунка и пресни печурки,
полята с доматен сос.

КОНТАДИНА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, салам флоринтинер,
печурки, синьо сирене, черни маслини и пикантен зехтин.

КУАТРО САЛУМИ

1,6,7

500 гр. 15.70 лв.

1,7

450 гр. 15.40 лв.

1,7

400 гр. 16.30 лв.

1,7

400 гр. 15.20 лв.

1,7,8

350 гр. 10.70 лв.

1

180 гр. 5.70 лв.

1

180 гр. 5.70 лв.

1

180 гр. 5.70 лв.

1

180 гр. 5.90 лв.

1

180 гр.

Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, шунка, бекон, наденички
и ленти прошуто крудо.

ДИАВОЛА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, пикантен италиански
салам, черни маслини и червен лук.

ЛА ВЕРАНДА
Приготвена с тесто от три вида брашно, гарнирана с доматен сос
овкусен с билков зехтин, италианска моцарела, прошуто крудо свежа
рукола и пармезан с трюфелов нюанс.

КОТТО, ФУНГИ И СКАМОРЦА
Приготвена от три вида брашно,гарнирана с доматен сос овкусен с
билков зехтин,шунка,диви гъби,пушена моцарела свежа рукола
и чери домати

КАЛЦОНЕ ДОЛЧЕ-„НУТЕЛА”
Приготвена от три вида брашно,гарнирана с шоколад
„НУТЕЛА”лешников крокант и свежа мента

ФОКАЧИ
ФОКАЧА АЛ РОЗМАРИНО
Хлебче от тесто замесено с три вида брашно, полято със зехтин,
поръсено с морска сол и пресен розмарин.

ФОКАЧА АЛ РИГАНО
Хлебче от тесто замесено с три вида брашно, полято със зехтин,
поръсено с морска сол и пресен риган.

ФОКАЧА АЛ’АЛИО
Хлебче от тесто замесено с три вида брашно, полято с чеснов зехтин
и поръсено с морска сол.

ГРИЗИНИ
Гризини замесено от три вида брашно, поляти със зехтин
и изпечени на пещ.

ПИКАНТНИ ГРИЗИНИ
Гризини замесено от три вида брашно,поляти с пикантен зехтин и
чили, изпечени на пещ.

6.10 лв.

ДЕСЕРТИ
Печен ябълков тарт със стафиди,
сладолед канела и карамелен сос

1,3,7

180 гр. 6.30 лв.

1,3,7,8

150 гр. 6.40 лв.

1,3,7

170 гр. 7.60 лв.

1,3,7,8

180 гр. 6.60 лв.

Бисквитена торта „Нутела” с крем маскарпоне

1,3,5,7,8

180 гр. 6.70 лв.

Торта с портокалов Белгийски шоколад и лешници

1,3,5,7,8

150 гр. 6.40 лв.

1,3,7,8

150 гр. 6.90 лв.

7,8

150 гр. 6.90 лв.

Шоколадов тарт с пистачо и напоена в ликьор вишна
Горещ шоколадов кейк поднесен
с топка сладолед с Бурбонска ванилия
Торта с нар, маскарпоне крем с “Бейлис” и праскови

Торта с кокосови платки и тофи крем
Вариация от ръчно изработени бонбони

ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТИ,
ПРИЧИНЯВАЩИ АЛЕРГИИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ
1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а
именно: пшеница, ръж, ечемик, овес.

9. Целина и продукти от нея.

2. Ракообразни и продукти от тях;

10. Синап и продукти от него.

3. Яйца и продукти от тях.

11. Сусамово семе и продукти от него.

4. Риба и рибни продукти.

12. Серен диоксид и сулфити с концентрация

5. Фъстъци и продукти от тях;

над 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени под

6. Соя и соеви продукти

формата на общ SO 2, който следва да се

7. Мляко и млечни продукти (включително
лактоза)
8. Ядки, а именно: бадеми (Amygdaluscommunis L.), лешници (Corylusavellana), орехи
(Juglansregia), кашу (Anacardiumoccidentale),
пеканови ядки (Caryaillinoiesis (Wangenh.)К.
Koch), бразилски орехи (Bertholletiaexcelsa),
шамфъстък (Pistaciavera), орехи макадамия
или орехи Куинсленд (Macadamiaternifolia) и продукти от тях с изключение на ядки,
използвани за производство на алкохолни
дестилати, включително етилов алкохол от
селскостопански произход.

изчисли за продуктите, предлагани готови за
консумация или върнати към първоначално
състояние

съгласно

указанията

производителя.
13. Лупина и продукти от нея.
14. Мекотели и продукти от тях.

на

