Lunch menu

/served from 12:00 till 17:00/

Обедно меню
/от 12:00 ч. до 17:00 ч./

Snacks / Снакс
BGN

Beef hamburger

250 g

16.00

250 g

16.00

200 g

10.00

250 g

16.00

200 g

12.00

180 g

8.00

250 g

16.00

patty from 100% beef grounded meat with cheese, onions,
tomato, lettuce, gherkins and Mary Rose sauce. Srved with French fries

Телешки бургер

говеждо месо със сирене, лук, домат, маруля, корнишони и
сос Мери Роуз, придружен с пържени картофи

Chicken quesadilla with black beans,
saut ed vegetables and green salad
Пилешка кесадиа с черен боб,
сотирани зеленчуци и зелена салата
Toast with ham and cheese
Тостер с шунка и кашкавал
Veggie burger

patty from vegetables with fried sweet potatoes

Вегетариански бургер със зеленчуци
и пържени сладки картофи
Marinated chicken skewers served
with pita bread
Мариновани пилешки шишчета
с пита хляб
Chicken nuggets with cocktails sauce
Пилешки хапки с коктейл от сосове
Spaghetti with veal minced meat
Спагети с телешка кайма

Salads / Салати
BGN

Fresh mixed greens salad with roasted chickpeas,
strawberries, avocado and red fruit dressing

180 g

17.00

200 g

10.00

200 g

8.00

250 g

8.00

Микс свежи, зелени салати с печен нахут,
ягоди, авокадо и дресинг от червени плодове
Watermelon summer salad with radiccio,
mint, limes and spicy dressing
Салата от диня радичио, мента,
лайм и пикантен дресинг
Traditional Bulgarian shopska salad
with tomatoes, cucumbers, white cheese,
onions, belly peppers and olives
Шопска салата с домати, краставици, сирене,
лук, червени и зелени чушки, маслини
Cold gazpacho soup from bulgarian
pink tomatoes with herbs
Гаспачо от български розови
домати с билки

Dinner Menu

/served from 18:00 till 22:00/

Вечерно меню
/от 18:00 ч. до 22:00 ч./

Appetizers / Предястия
BGN

Zucchini rolls with fresh spinach,
ricotta and cream cheese with
green herbs and honey balsamic vinegar

180 g

10.00

200 g

20.00

150 g

10.00

150 g

10.00

180 g

17.00

150 g

25.00

200 g

25.00

Ролца от тиквички с пресен спанак, рикота,
крема сирене със зелени билки и меден балсамов оцет
Camembert baked cheese with
garlic bread and fruit chutney
Запечено сирене Камембер с
чеснов хляб и плодов чътни
Basil and mozzarella arancini rice balls
with tomato sauce
Оризови топки с моцарела, босилек
и доматен сос
Garden's vegetable ratatouille
with parmesan cheese
Зеленчуков рататуй с пармезан
Fresh mixed greens salad with roasted chickpeas,
strawberries, avocado and red fruit dressing
Микс свежи, зелени салати с печен нахут,
ягоди, авокадо и дресинг от червени плодове
Beef carpaccio with marinated mushrooms
and Parmesan flakes
Карпачо от говеждо месо с мариновани гъби
и пармезан
Tuna tataki with soy sauce and
truffle Mayo
Татаки от риба тон със соев сос
и трюфел Майо

BGN

Watermelon summer salad with radiccio,
mint, limes and spicy dressing

200 g

10.00

200 g

8.00

250 g

8.00

220 g

16.00

280 g

25.00

Салата от диня радицио, мента,
лайм и пикантен дресинг
Traditional Bulgarian shopska salad with
tomatoes, cucumbers, white cheese, onions,
belly peppers and olives
Шопска салата с домати, краставици, сирене,
лук, червени и зелени чушки, маслини
Cold gazpacho soup from bulgarian
pink tomatoes with herbs
Гаспачо от български розови домати с билки
Caesar's salad with iceberg, grilled chicken,
cherry tomatoes, herb crusted croutons
and traditional dressing
Салата Цезар с айсберг, пиле на скара,
чери домати, билкови крутони и дресинг
Nicoise salad with green beans, tataki tuna fish,
new potatoes, Kalamata olives, cherry tomatoes,
quail eggs, anchovies and lemon dressing
Салата Nicoise със зелен фасул, риба тон татаки,
млади картофи, маслини Каламата, чери домати,
пъдпъдъчи яйца, аншоа и лимонов дресинг

Pasta / Risotto / Паста / Ризото
Papardelle with garden peas, broad beans
and pecorino cheese

250 g

16.00

250 g

16.00

250 g

16.00

260 g

18.00

Паста Papardelle с градински грах,
едър боб и сирене Pecorino
Spaghetti with veal minced meat
Спагети с телешка кайма
Salsa verde risotto
Ризото от салса верде
Sea food risotto with octopus, squid and prawns
Ризото с октопод, калмари и скариди

Main Courses / Основни ястия
BGN

Corn fed chicken fillet with lime and
coriander sauce and grilled asparagus

250 g

20.00

300 g

20.00

500 g

22.00

300 g

55.00

300 g

25.00

220 g

27.00

200 g

30.00

Пилешко филе със сос от лайм и кориандър,
гарнирано с аспержи на скара
Slow cooked pork neck with grilled vegetables
and pomegranate jus
Бавно сготвен свински врат със зеленчуци
на скара и сок от нар
BBQ pork ribs with country style fried potatoes
Свински ребра на скара с пържени картофи
в кънтри стил
Beef rib eye with tomato and feta cheese
cold dip and French fries
Rib eye стек с домати, фета сирене и
пържени картофи
Bio farm grilled trout with sauteed potatoes,
green salad and lemon sauce
Грилована пъстърва със сотирани картофи,
зелена салата и лимонов сос
Pan fried sea bass fillet with ratatouille and
turned potatoes in olive pasta
Филе от лаврак на тиган с рататуй и
картофи в маслинова паста
Prawns Pil Pil in butter, garlic,
chili and parsley sauce
Скариди Pil Pil в масло със сос от чесън,
чили и магданоз

Desserts / Десерти
Fruit soup with vanilla ice cream

200 g

6.00

Crеme Brulee
Крем брюле

120 g

8.00

Cheese cake
Чийзкейк

150 g

10.00

Плодова супа с ванилов сладолед

Home made ice cream per scoop
Домашно приготвен сладолед на топка
Chocolate Souffl
Шоколадово суфле

3.00
8.00

160 g

ALLERGENS / АЛЕРГЕНИ
Глутен
Gluten

Яйца
Eggs

Мекотели
Molluscs

Фъстъци
Peanuts

Мляко
Milk

Соя
Soya

Ядки
Tree nuts

Сусамово семе
Sesame

Сулфиди
Sulphites

Целина
Celery

Риба
Fish

Лупина
Lupin

Горчица /Синап/
Mustard

Ракообразни
Crustaceans

