
Клуб сандвич с пуешка шунка, сирене чедър,
домати, зелена салата и пържени картофи 

Snacks / Сандвичи

Club sandwich with turkey ham, cheddar cheese,
tomatoes, lettuce and French fries

13.00250 gr

BGN

Телешки Ангъс бургер в сусамова питка със зелена
салата, домати, лук, кисели краставички и сирене
чедър. Сервира се със селски картофки, малка
зелена салата и Коктейл  сос

Angus beef burger in sesame bun with lettuce,
tomatoes, onions, pickled cucumber and cheddar
cheese. Served with country potatoes, small green
salad and cocktail sauce

16.00250 gr

Тост с шунка и кашкавал поднесен с тортила чипс 
Triple ham and cheese toast with tortilla chips 10.00200 gr

Пилешка  Кесадия с пилешко филе, чушки,
червен боб, сирене моцарела и зелена салата

Chicken Quesadilla with chicken fillet, peppers,
red beans, mozzarella cheese and mesclun salad 

12.00250 gr

Шишчета от свинско бон филе с
гръцки хляб и дзадзики

Pork tenderloin skewers with pita bread
and tzatziki spread 

13.00200 gr

Пилешки хапки с чеснов сос
Chicken nuggets  with  garlic sauce 10.00180 gr

Пържени картофи
French fries

Пържени картофи със сирене
French fries with grated bulgarian white cheese 6.00160 gr

8.00 BGN250 gr

Soup of the Day / Супа на деня

5.00150 gr



Greek style  deep fried zucchini with garlic sauce
Пържени тиквички по гръцки с чеснов сос 

13.00200 gr

 Appetizers / Предястия

Beef tartar with home made potato chips, herbs
and garlic bruschetta, egg yolk, Parmesan and
rocket salad
Тартар от телешко месо поднесен с домашно
приготвени хрупкави картофки, чеснова брускета
с билки, сирене  Пармезан и салата рукола 

23.00150 gr

Tempura squid with ayoli sauce
Калмари темпура със сос айоли

14.00200 gr

Fritto Misto with calamari, shrimps,
whitebite fish and Panzanella salad
Фрито Мисто с калмари, скариди,
цаца и салата Панцанела

24.00200 gr

Salads / Салати

Caesar's Salad with chicken fillet, iceberg,
cherry tomatoes, herb crusted croutons,
parmesan and  Caesar dressing 
Салата Цезар с пилешко филе, айсберг,
чери домати, крутони с билки, сирене пармезан и
Цезар дресинг

12.00230 gr

Traditional Shopska Salad / Шопска салата 12.00200 gr

Caprese Salad with mozzarella and home made
basil pesto 

13.00200 gr

Салата Капрезе с  моцарела и домашно
приготвено песто от босилек 

Mixed green salad  with cucumbers, tomatoes,
grilled haloumi cheese and balsamic dressing
Микс  зелена  салата с краставици, домати,
сирене халуми на скара и балсамов дресинг 

12.00180 gr

BGN



Плодова супа с ванилов сладолед

Main Courses / Основни ястия

Fruit soup with vanilla ice cream 10.00150 gr

BGN

Spaghetti Napoli
 Спагети Наполи 

12.00220 gr

Пъстърва на скара с чери домати, сотирани
катофи с копър и сос Салса Верде

Local farming grilled trout with cherry tomato salad,
saut�ed potatoes with dill and Salsa Verde

16.00300 gr

Пене карбонара с бекон, Пармезан, яйца,
зелен лук и сметана

Penne carbonara with bacon, parmesan, eggs,
spring onions and cream

15.00220 gr

Пилешки пай с Пармезан и салата рукола 
Chicken pie with parmesan and rocket salad 15.00250 gr

Desserts / Десерти 

Крем брюле
Crème Brulee 10.00150 gr

Лимонов пай
Lemon Pie 10.00150 gr

Chocolate bar with mango coulis 10.00150 gr
Шоколадов бар с манго кулис

Ризото с гъби и паста от трюфели
Risotto with mushrooms and truffle paste 15.00250 gr



Dinner Menu
Вечерно меню

(from 18:00 till 23:00 / от 18:00 до 23:00)

 Appetizers / Предястия

Tempura squid with ayoli sauce
Калмари темпура със сос айоли

14.00200 gr

Zucchini rolls with cream cheese
Рулца от тиквички с крема сирене

10.00150 gr

Baked vegetables with haloumi cheese, herbs
and garlic bruschetta
Запечени зеленчуци със сирене халуми
и чеснова брускета с билки 

12.00200 gr

Crispy poached egg with asparagus
and hollandaise sauce
Хрупкаво пуширано яйце с аспержи и сос Холандез

12.00150 gr

Camembert cheese with tomato chutney,
crispy bruschetta and green salad
Сирене Камамбер с доматено чътни,
хрупкави брускети и зелена салата

22.00200 gr

Chicken bites with peppers and wine sauce
Пилешки хапки с  чушки  и винен сос

10.00200 gr

8.00 BGN250 gr

Soup of the Day / Супа на деня

BGN



Салата Цезар със скариди, маруля, пъдпъдъчи
яйца, брускета с билки и пармезан

Salads / Салати

Caesar's Salad with prawns, lettuce, quail eggs,
herb crusted bruschetta  and parmesan

14.00230 gr

BGN

Зелена салата с авокадо, бадеми и
ягодов винегрет

Green salad with avocado, almonds
and strawberry vinaigrette

12.00180 gr

Гръцка салата с фета сирене, краставици,
домати, чушки, маслини и лук

Greek salad with feta cheese, cucumbers,
tomatoes, bell peppers, olives and onions

12.00200 gr

Салата микс от зелени листа с Хамон Серано,
чери домати, грейпфрут, кедрови ядки и
Пармезан

Mesclun Salad with crispy bacon, cherry
tomatoes, grapefruit fillet, pine nuts and
Parmesan flakes

16.00180 gr

Салата Премиер с пушена сьомга, зелени листа,
хрупкави каперси, чери домати, краставици и
лимонов дресинг

Premier Salad with smoked salmon, green leaves,
crispy capers, cherry tomatoes, cucumbers and
lemon dressing 

17.00200 gr



Papardelle with asparagus and wild mushrooms,
cooked in creamy sauce
Папарделе с аспержи и диви гъби,
приготвени със сметана 

17.00250 gr

Main course / Основни ясти

Risotto with saffron, spinach and chicken
Ризото с шафран, спанак и пиле

14.00220 gr

Risotto with mushrooms and truffle paste
Ризото с гъби и паста от трюфели

15.00250 gr

Beef Picanha  with mushroom duxelle,
triple cooked potato chips, baked tomato
salad and green peppercorn sauce 
Телешка Пиканя с дюксел от гъби, тройно
приготвен картофен чипс, салата от
запечени домати и пепър сос

45.00300 gr

Beef Rib eye steak with mushroom duxelle,
triple cooked potato chips, baked tomato salad
and green peppercorn sauce 
Телешки Рибай  стек с дюксел от гъби,
тройно приготвен картофен чипс,
салата от запечени домати и пепър сос

48.00300 gr

Grilled pork chop with Lyonnaise potatoes,
wholegrain mustard and creamy sauce
Свинска пържола на скара с картофи Лионез,
сос от пълнозърнеста горчица със сметана

18.00250 gr

Pork tenderloin with potato puree, sautéed white
cabbage, baby pearl onion and bacon in gravy sauce
Свинско филе с картофено пюре, бяло зеле соте,
перлен лук и бекон в сос Грейви 

22.00250 gr

Пилешко филе на скара с пюре от сладка царевица,
глазиран карфиол и моркови, сос Жу

Grilled chicken fillet with sweetcorn puree,
glazed cauliflower and carrots, red wine jus 

16.00250 gr

BGN



Филе от сьомга с гриловани аспержи и
сос Холандез

Salmon fillet with grilled asparagus and
hollandaise sauce

28.00250 gr

Филе от Лаврак с натрошени млади картофи,
спанак и сос от бяло вино и копър

Sea bass fillet with crashed new potatoes,
spinach and white wine sauce with dill

23.00250 gr

Desserts / Десерти 

Плодова супа с ванилов сладолед
Fruit soup with vanilla ice cream 10.00150 gr

Премиер Чийзкейк
The Premier Cheese cake 12.00150 gr

Крем брюле
Crème brulee 10.00150 gr

Шоколадово суфле с ванилов сладолед
Chocolate souflee with vanilla ice cream 10.00150 gr

Павлова с горски плодове
Pavlova with forest fruits 10.00150 gr

Плато със сирена
Cheese Platter 18.00150 gr

BGN



Глутен
Gluten

Фъстъци
Peanuts

Ядки
Tree nuts

Целина
Celery

Горчица /Синап/
Mustard

Яйца
Eggs

Мляко
Milk

Сусамово семе
Sesame

Риба
Fish

Ракообразни
Crustaceans

Мекотели
Molluscs

Соя
Soya

Сулфиди
Sulphites

Лупина
Lupin

ALLERGENS
АЛЕРГЕНИ


