
 

            
                                                   Основно меню 
       

                                              Салати  
 
Салата MyChoice с белени домати 1.7.8                                      240 г     8.90 лв.  

  краставица, печена чушка, овче сирене на плоча,  
                               червен лук и босилеково песто   

                          Бурата с чери домати 7                                                                            280 г   12.90 лв.  
  рукoла, розов пипер и балсамов дресинг 

                          Салата с печено козе сирене 3.7.8.10                                                      240 г     9.90 лв.  
  микс зелени салати, круша, орехи, нар 

                          Салата с киноа, чери домати, авокадо, рукола и спанак 6.8.  280 г     8.90 лв.  
  Салата Цезар със скариди 1.2.3.4.6.7.9.                                280 г   13.90 лв. 

                          Традиционна салата 7                                                                                                                                                240 г     8.90 лв. 

                          белени домати, печен на фурна патладжан, бяло сирене 

                          Кето салата с печено пиле 3.6.7.10.                                                       320 г     9.90 лв. 

              пиле, айсберг, карфиол, бекон, пармезан, айоли сос           
                          Салата Цезар с хрупкаво пиле 1.3.4.6.7.9.10.                                                                    250 г      10.90 лв. 

                          айсберг, чери домати, пиле с панко, пармезан, чипс бекон, цезар дресинг                
              ново    Салата с карфиол, синьо сирене и орехи 6.7.8.10                                                  250 г         8.90 лв. 

 
                                                          Супи 
 
  Домашна пилешка супа 7                                                                                  300 г    5.90 лв. 

                          Крем супа от коприва 7                                                        300 г       4.90 лв. 
                               с биволско кисело мляко                           

                          Френска крем супа 1.7.                                                               300 г    5.90 лв.  
                               броколи със синьо сирене и крутони    

                          Доматена морска супа 4.6.7.14.                                                        300 г    8.90 лв.  

   

                                           Предястия 
 

                          Тиквички по гръцки1.7.                                                                                                                                               250 г     8.90 лв.  
  Скариди в бяло вино, масло и магданоз 2.7.12.                            180 г   21.90 лв.  
  Калмари на плоча 7.14.                                                                   180 г   14.90 лв. 

           ново       Хрупкави калмари 14.10.3.1                                                                                         200 г       12.90 лв.                     
           ново       Пилешки късчета с Уакаме салата и сос Теряки 1.6.11.   220 г   12.00 лв. 

             ново   🌶 Хрупкави уши 6.7.                                                                                                                 220 г     9.90 лв. 

                               фритирани свински уши, поднесени с домашна лютивка 

           ново       Домашни разядки 1.7.8.                                                                                                                                                200 г         9.90 лв. 
                          хумус, чушкова със сирене, патладжанова                                     

                          Гуакамоле с брускети 1.8.                                                                                                                                         200 г      10.90 лв.                                                                                                                                                                                           



 

                   Запечен камембер с хрупкав хляб 1.3.7                                                                                            200 г      11.90 лв.                                                                                          

                          и домашно сладко от смокини                            
 

 
 

 
 
                                        Паста и ризото 
 

  Спагети Болонезе 1.3.7.9.                                             300 г   10.90 лв. 

  доматен сос и мляно свинско и телешко месо                           
                          Талиатели Карбонара 1.3.6.7.                                                              300 г   12.90 лв.  
  лук, бекон, сметана, жълтък, пармезан   

        ново     🌶 Талиатели с калмари 1.3.4.7.                                                                                      300 г     10.90 лв. 
                          Ризото горски гъби, трюфел и билки 7                                          300 г  12.90 лв.  
        ново Ризото Миланезе с пиле 7                                                                         300 г  11.90 лв. 

Ризото със скариди 7.14.                                                                             300 г  13.90 лв.  
                     

                                                 Веган 
 

  Веган салата Цезар 1.8.10.                                                                                      280 г   10.90 лв. 

  айсберг, авокадо, веган пармезан, веган цезар дресинг, крутони от нахут   
                          Хумус 1.7.11.                                                                                                     120 г     7.90 лв.  
  класически или от гъби 

                          Стек от Карфиол 8.10.                                                                                   300 г   13.90 лв.  
  пюре от грах, кедрови ядки и нар 

                          Ризото от карфиол със зеленчуци и поръска от кашу 6.8.                   280 г     8.90 лв.  
                          Картофени кюфтенца с праз и зеле 6.8.10.                                               300 г     9.90 лв.        
                          с дип от магданоз, веган майонеза, чия 
 

                             Основни 
 

Филе от лаврак с аспержи в масло 1.4.7.        300 г   19.90 лв. 

                               доматен сос и каперси 

                          Сьомга с хрупкава коричка 1.7.8.12.                       300 г    19.90 лв. 
  и ризото с артишок и чери домати 

                               Домашни кюфтета 6                                                                                     300 г    10.90 лв. 

                          с пържени картофи, лютеница и печена чушка 

                          Шницел по виенски 1.3.7                                                                                                                                                 300 г    13.90 лв. 
                          телешко бон филе с пържени картофи и ароматно масло                                               
          ново        Печен свински врат на грил 6.12.                                                                 330 г    13.90 лв. 
                          със сос чимичури и пържени картофи 

          ново        Крехки телешки бузи 1.6.7.9.                                                                                          300 г    14.90 лв. 
                               с картофено пюре, див лук, сос, бекон 

          ново        Пълнен Патладжан 1.7.8.                                                                                                                                                    300 г      9.90 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                          
                          кус-кус, ядки, мента, кориандър, крем от сирене, нар, млечен сос                                  

                          Рибай стек с домашно картофено пюре 1.7.9.                                          300 г    24.90 лв. 
                          Бавно готвени свински гърди с кост 1.7.9. 10.                                              450 г   16.90 лв.                                  
                          с два вида боб, пържени картофи и BBQ сос                                                                     

                          Агнешко печено с гъби, ориз и пресен лук7.9.                                                        300 г    17.90 лв                                                            



 

 

                           Хляб 
 

                             Домашна пърленка 1.7.                                                                                                  200 г        3.00 лв. 

                             с масло и шарена сол                                                                            

                             Прясно изпечена френска багета 1.3.7                                                                   200 г       3.00 лв. 

          ново       Домашен безглутенов пълнозърнест хляб 6.8.                                                  60 г       1.80 лв. 
 
 

 


