SALADS / APPETIZERS
САЛАТИ / ПРЕДЯСТИЯ
BGN
Shopska salad 300gr ( dairy )
Шопска салата 300гр

10,00

Red beet and orange salad with white cheese crumbles 300gr (dairy, pine nuts)
Салата от червено цвекло и портокал с настъргано бяло сирене 300гр

10,00

Garden salad with prosciutto, grapefruit and aged Gruyère cheese 300gr
Градинска салата с прошуто , грейпфрут и зряло сирене Грюер 300гр
(dairy, mustard)

15,00

Beef carpaccio with pickled mushrooms and rosemary-flavoured olive oil 120gr
Телешко карпачо с мариновани гъби и със зехтин с аромат на розмарин
120гр (dairy)

22,00

Goat cheese donuts with pomegranate syrup and tomato chutney 180gr
Донътс с козе сирене, сироп от нар и доматено чътни 180гр
(dairy, eggs, gluten)

18,00

Duck leg confit, gingered red cabbage, hoisin jus 280gr (soy, dairy, gluten, sesame)
Патешко бутче конфи, червено зеле с джинджифил, хойсин сос 280гр

25,00

Forest mushrooms with asparagus and baked goat cheese 250gr (dairy)
Горски гъби с аспержи и печено козе сирене 250gr

19,00

PASTA & RISOTTO
ПАСТА / РИЗОТО
Linguine with mushrooms, prosciutto asparagus and cream cheese 280gr
Лингуини с гъби, прошуто, аспержи и крема сирене 280гр

22,00

(dairy, gluten)

Spaghetti Fra Diavolo with tiger shrimps 300gr (gluten, dairy, crustaceans)
Спагети Фра Диаволо с тигрови скариди 300гр

28,00

Avocado risotto with honey, rucola and truffle 300gr (dairy)
Ризото с авокадо, мед, рукола и трюфели 300гр

26,00

Trahana risotto with mushrooms, Talagani cheese and sheep butter 300gr
Ризото от трахана с гъби, сирене Талагани и овче масло 300гр

22,00

(dairy, gluten)

Аll prices include VAT / Всички цени са с включен ДДС

FISH
РИБА
Sea bass fillet with spinach, celeriac and tomato confit 350gr
Филе от лаврак със спанак, целина и доматa конфи 350гр

38,00

Trout on chorizo and green pea ragout 260gr (fish, dairy)
Пъстърва върху рагу от чоризо и зелен грах 260гр

34,00

Salmon on quinoa-red pepper ragout and vanilla beure blanc 280gr
Сьомга върху рагу от киноа и червени пиперки и ванилов маслен
сос 280гр (fish, dairy)

36,00

(celery, fish)

Country of origin / Произход:
Sea Bass: Greece / Лаврак: Гърция
Trout: Bulgaria / Пъстърва: България
Salmon: Norway / Сьомга: Норвегия

MAIN COURSES
ОНСОВНИ ЯСТИЯ
Chicken leg, mashed beans and spicy lime sauce 400gr (dairy)
Пилешко бутче с пюре от боб и пикантен сос с лайм 400гр

32,00

Chateaubriand for 2 with béarnaise sauce 500gr (butter, eggs, celery)
Шатобриан за двама със сос Беарнез 500гр

152,00

Gorgonzola and sundried tomato stuffed pork loin 300gr (dairy, celery)
Свински котлети пълнени с горгонзола и сушени домати 300гр

36,00

Slow cooked veal loin spiced with cinnamon on caramelized apples 400gr
Бавно печено телешко овкусено с канела върху карамелизирани
ябълки 400гр
(dairy, celery)

38,00

Slow cooked lamb shank on bean casserole 400gr (dairy, celery)
Бавно печен агнешки джолан върху боб касерол 400гр

39,00

Country of origin / Произход:
Chicken : Bulgaria / Пиле: България
Veal: Bulgaria / Телешко: България
Pork: Bulgaria / Свинско: България
Lamb: New Zealand / Агнешко: Нова Зеландия
Аll prices include VAT / Всички цени са с включен ДДС

PRIME CUTS
СЕЛЕКЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ МЕСА
Black Angus Rib Eye with jacket potato USA / Nebraska 320gr (dairy)
Блек Ангъс рибай с печен картоф САЩ/Небраска 320гр

82,00

Prime cut of beef rib (6th to 12th rib) from the famous Black Angus breed. Tender and juicy.
Our suggestion is to enjoy it medium rare, to discover the full taste of the grain fed beef.
Телешки ребра (6-о до 12-о ребро), от известната порода Блек Ангъс. Месото е
изключително крехко и сочно. Нашето предложение е да го пробвате изпечено
medium rare за да се насладите максимално на "зерненото" телешко месо.

Black Angus Tagliata Inside skirt / USA Nebraska 280gr (dairy)
Блек Ангъс Талята САЩ Небраска 280гр

62,00

Prime cut from the beef diaphragm. This cut is always a must try.
Специално месо от диафрагмата на говедото.
Това месо непременно трябва да се опита.

Picanha with country style fried potatoes Uruguay 300gr
Пиканя с пържени картофи по селски 300гр

58,00

Prime cut from the cap of the sirloin. Great taste, with the fat adding a delicate touch.
Специално месо от задната част на говедото (към крайната част на гръбначния
стълб). Страхотен вкус, лек слой от мазнина, която му придава деликатен вкус.

DESSERTS
ДЕСЕРТИ
Rice pudding with caramel pieces 220gr (dairy)
Оризов пудинг с карамел 220гр

7,00

Lebkucken parfait with raspberry coulis 130gr (gluten, eggs, tree nuts)
Лебкухен парфе с малиново пюре 130гр

9,00

Deconstructed "ravani" with lime custard and ice cream 200gr
Реване със сос от лайм и сладолед 200гр
(gluten, eggs, dairy, tree nuts)

8,00

Butterscotch mousse with curried pineapple ragout 130gr (dairy, eggs)
Бътърскоч мус с рагу от ананас 130гр

10,00

Chocolate tart with vanilla ice cream 200gr (dairy, gluten, eggs)
Шоколадов тарт с ванилов сладолед 200гр

12,00

Аll prices include VAT / Всички цени са с включен ДДС

