
САЛАТИ И РАЗЯДКИ

ПРЕДЯСТИЯ

СУПИ

Трио разядки: Домашно кьопоолу, пикантен катък,  
хумус с печена чушка, поднесени с пърленка  
(чушки, патладжан, подправки, чесън, домати, магданоз, краве сирене,  
цедено мляко, тахан, маслиново масло, лют пипер) *1,7,9,11 ................ 300 г .........9.50
Микс от италиански салати с медени круши и синьо сирене 
(печени орехи, дресинг, балсамова емулсия и пармезан) *7,8,9,10 ......... 300 г .....11.50
Свежи зелени салати с ягоди                                                                                      
(сирене от кашу, печени лешници и цитрусов дресинг) *1,8 .................. 200 г .....11.90
Салата моцарела с чери домати                                                                      
(свежи салати с поръска от кедрови ядки и песто дресинг) *7,8 ......... 300 г .....12.90
Салата MyChoice 
(белен домат, краставица, прясно изпечена чушка,  
запечено краве сирене, червен лук, босилеково песто) *1,7,8,9 ............. 400 г .....11.90
Пресен спанак с крем от кьопоолу                                                             
(и био сусамов тахан с репички, киноа,

чери домати и моркови) *1,8 .............................................................................. 250 г .........9.90
Овчарска салата с пъдпъдъчи яйца  
(домати, краставици, чушки, пресен лук, гъби, кашкавал,  
шунка, краве сирене, пъдпъдъчи яйца) *3,6,7,9 ............................................ 450 г .....11.90
Салата Цезар  
(микс от зелена салата с айсберг, цезар сос, филета аншоа, бекон,  
пилешко филе, крутони, пармезан) *1,3,4,6,7 ............................................... 300 г .....12.90
Селска салата с патладжан и пърленка 
(белен домат, патладжан маринован  в чесън и зехтин,  
краве сирене, маслини, магданоз) *1,7,9 ......................................................... 300 г .....10.90

Корона от калмари  
(с два вида сусам и сладко-кисел сос) *1,4,11,14 ........................................... 200 г .....16.90
Бавно печен патладжан с орехи  
(чери домати и босилеково песто) *8 ............................................................. 250 г .........9.90
Телешко шкембе на тиган с гъби  
(пармезан, орехи, домати и рукола върху хрупкава 

италианска багета) *1,7,8 .................................................................................. 220 г .....11.90
Калмари на плоча с бяло вино  
(пеперончино и сос Римулада) *7,14 .................................................................. 300 г .....21.90
Скариди Саганаки с домати Рома  
( и овче сирене поднесени с хрупкави хлебчета) *2,7 ................................. 250 г .....19.90
Съчетание от брускети  
(доматена салца с червен лук, крема сирене с прошуто,  
маслинова паста с пъдпъдъче яйце, запечено френско  
козе сирене с песто и домат) *1,4,6,7 ............................................................. 220 г .....15.90
Хрупкави тиквички с млечен сос *1,7  ........................................ 250 г ......... 8.90
Топени сиренца в хрупкава панировка  
и боровинков сос *1,3,7 ............................................................................... 180 г .........9.90
Домашен стил картофи с чипс от бекон,  
поднесени с парти сос (овкусени с копър и чесън) *1,3,6,9 ........ 300 г .........9.90
Магданозени кюфтенца със сирене и орехи 
(поднесени със сос от сметана и пресен лук) *1,3,7,8 ................................ 200 г ......... 8.90
Хрупкави скариди с два вида сос  
(скариди в лека панировка от оризово брашно  
и хлебни трохи) *1,3,7,14 ...................................................................................... 180 г .....13.90

Пилешка супа  
(пилешко месо, морков, лук, чушки, магданоз, сметана) *6,7,9 .............. 300 г .........4.50
Крем супа от сладък картоф  
(печени домати Рома, кокосово мляко с поръска от крутони                                                             
с босилеково песто) *1,7 ...................................................................................... 300 г .........4.50
Зеленчукова крем супа с крутони *1,3,7,9 ..................................... 300 г .........4.90
Таратор с орехи *7,8.................................................................................... 300 г .........3.50
Френска супа от дива сьомга филе със                                                        
сметана и зеленчуци *4,7 ....................................................................... 300 г .........9.90

Пилешки филенца с мед и френска горчица,  
съчетани с пухкаво картофено пюре по 

домашна рецепта *6,7,10 .................................................................................... 300 г .....12.90
Пиле с горски гъби, билки и трюфел паста,  
поднесено с ориз Басмати *1,3,7 ....................................................................... 280 г .....12.90
Телешко Осо Буко с кореноплодни зеленчуци 
с вино и бекон *1,6,7,9,12 ..................................................................................... 380 г .....15.90
Телешки млечни бузи  
със сотирани моркови и чери домати *1,6,9,12 ........................................... 300 г .....14.90
Телешки шницел по виенски  
с пържени картофи *1,3,6,7 ................................................................... 300 г .....15.90 
(телешко бон филе в хрупкава панировка, поднесено с масло и лимон)

Телешки пепър стек  
с пюре от картофи и пресен спанак *1,7,9 ................................................... 320 г .....28.80
Фермерски заек готвен на ниска температура  
поднесен с пюре от сладък картоф и печен сос *6,7,9 ............................. 300 г .....16.90
Свинско печено на бавен огън 
( Печен свински врат, поднесен с картофено пюре  
по домашна рецепта и гриловани зеленчуци) *1,6,7,9,10 ......................... 380 г .....14.90
Глазирани свински ребърца  
с пържени картофи в пергамент *1,6,10 ...................................................... 350 г .....16.00
Свински джолан по баварски 
(обезкостен свински джолан в комбинация  
от картофи на фурна с моркови и лук) *1,6,9,10 ........................................ 350 г .....14.90
Свински котлет с карамелизиран лук  
и червени чушки, балсамико и пресен босилек *1,3,7 ................................. 330 г .....16.00

Хрупкава пъстърва                                                                                      
с пюре от картофи и капоната *1,4,7,8 ........................................................ 400 г .....18.90
Запечена сьомга и брускети *4,7 
с топли доматени кубети, пресни билки и ориз Басмати ...................... 350 г .....22.90
Ципура с бадемова коричка и мащерка *4,8 
гарнирана със свежа салата .............................................................................. 250 г .....19.90
Запечени филета от лаврак  
с черен трюфел и скреж от френски хляб, придружени  
от италиански салати и домати конкасе *1,4 ............................................ 350 г .....18.90
Тигрови скариди с чесън и джинджър  
с лимоново-шафранов сос (бр) *2,7...................................................1 бр./60гр. ......11.90
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ГРИЛ ПИЦИ

Кюфтета по домашна рецепта /2бр.х100гр./  
с пържени картофи, зеле, моркови и лютеница *1,6 ..............................500 г ...... 10.90
Пилешки филета на грил  
със зелева салата и пържени картофи *1,6 ...............................................450 г ...... 10.90
Ущипци върху пърленка  
с пържени картофи, зеле, моркови и лютеница (мляно свинско  
и телешко месо, кашкавал, бекон, кисела краставичка) *1,6,7 ..........550 г ...... 12.90
Говеждо чураско 
със свежа салата от домати, краставица, червен лук и зелена салата  
(кълцано месо на шиш от говеждо месо Блек Ангъс) *1,6.....................280 г ...... 15.90
Телешки кюфтета  
с пържени картофи и лютеница *1,6 ...........................................................300 г ...... 11.90
Свинска вратна пържола  
със сотирани картофи с копър  
и чесън, поднесена с барбекю сос *1,6,7,9 ...................................................400 г ...... 12.90
Микс грил от кюфтета, леко пикантни наденички  
и мариновани свински гърди  
с гарнитура от пържени картофи,                                                                                      
барбекю и коктейлен сос *1,3,6,7,9 ...............................................................600 г ...... 14.90

Пица Маргарита  
(кашкавал, доматен сос и пресен домат) *1,7 ..........................................380 г ...........8.30
Пица Формаджо  
(сметана, кашкавал, синьо сирене, пармезан, 

маслиново масло) *1,7 .........................................................................................360 г ...... 11.00
Пица Куатро Стаджони  
(доматен сос, кашкавал, луканка, шунка, флорентинер, 
бекон, пресни домати) *1,6,7 ...........................................................................360 г ...... 12.00
Пица Пеперони  
(италиански колбас, доматен сос,  
кашкавал, пресни домати) *1,6,7 ...................................................................380 г ...... 10.90
Пица с прошуто крудо 
(доматен сос, кашкавал и прошуто) *1,7 ....................................................380 г ...... 13.90
Пица Бианки 
(с бекон, шунка, гъби, сметана, кашкавал и пармезан) *1,6,7 .............380 г ...... 12.40
Пърленка с кашкавал и сирене *1,7 ............................................380 г ...........4.50

Ризото с пиле и Скаморца *6,7 .......................................................300 г ...... 10.90
Ризото с пъстри зеленчуци *7 ......................................................280 г ...........8.90
Ризото от киноа и зеленчуци  
с поръска от филиран бадем *8 ......................................................................280 г ...........8.90
Ризото с кралски скариди и чери домати *6,7 ................300 г ...... 14.90

Клуб сандвич с пилешко филе и бекон 
(домат, яйце и пържени картофи) *1,3,6 ...................................................450 г ...........9.50
Бургер с мляно телешко месо 
(бекон, топено сирене, домат, кисела краставичка, 
червен лук и пържени картофи) *1,3,6,7 ......................................................280 г ...... 12.00
Бургер с мляно свинско и телешко месо 
(топено сирене и яйце, с кисела краставичка, домат,                                                                     
червен лук и пържени картофи) *1,3,6,7 ......................................................300 г ...... 10.90
Двоен Чийзбургер с чипс от лук и пържени картофи 
(двойно кюфте, майонеза, домат, зелена салата, лук,  
кисела краставичка, топено сирене) *1,6,7 .................................................450 г .......12.80

Крем брюле MyChoice 
(с вкус на бейлис, кафе и ванилия) *3,7 ........................................................150 г ...........7.90
Шоколадово суфле с топка сладолед *1,3,7 .........................150 г ...........7.90
Ананас с брюле и ягоди *3,7 ...............................................................250 г ...........7.90

Талиатели с телешко бон филе, чери домати и босилек 
(пармезан, краве масло, бяло вино,  
пикантен червен пипер, чесън) *1,3,6,7 .......................................................350 г ...... 10.90

Талиатели с калмари и сушени домати 
(калмари, пикантен червен пипер, 
пармезан, сушени домати, босилек, чесън) *1,3,7,14 ..............................300 г ...... 10.90

Талиолини с пиле къри 
(сметана, тиквички, чери домати, пилешко филе, 
бяло вино, пармезан) *1,3,6,7 ...........................................................................400 г ...... 10.90

Спагети Болонезе 
(мляно свинско и телешко месо, доматен сос, пармезан) *1,3,6,7 .....350 г ...... 10.90

Талиатели Карбонара 
(бекон, лук, бяло вино, яйце, пармезан) *1,3,6,7 .........................................300 г ...... 10.90

Картофено пюре по домашна рецепта *7 .........................250 г ...........3.90
Сотирани картофи с копър и чесън *1,7,9 ...........................350 г ...........3.90
Пържени картофи  .................................................................................250 г ...........3.90

Гарнитури:
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тел.: +359 2 971 44 98; +359 894 777 420
кв. Гео Милев ,

,

Основата на всички пици е тесто, 
приготвено от висококачествено 

брашно, мая, маслиново масло

Основата на всяко ризото е:           
ориз Арборио, маслиново масло, лук, 

чесън, бяло вино, масло, пармезан

Нашата паста се приготвя            
на място от висококачествено 

брашно,маслиново масло и яйца


