




САЛАТИ	
САЛАТА С КОЗЕ СИРЕНЕ* 220	г 23.00 лв.
зелена салата с прошуто, лешник*, 
чери домати, чътни от круша, 
кленов сироп, винегрет и балсамова 
редукция

САЛАТА С АЙСБЕРГ И ТИГРОВИ 
СКАРИДИ* 250	г 26.00 лв.
с чери домати, бекон, Пармезан*, 
майонезен* дресинг и кедрови ядки*

КАПРЕЗЕ ЛЕОНАРДО 300	г 19.00 лв.
белени домати, Моцарела*, кедрови 
ядки* и домашно песто*

ПЪСТРА САЛАТА 260	г 16.00 лв.
айсберг, лоло росо, зелена салата, 
рукола, репички, краставици, чери 
домати, пъдпъдъчи яйца* и магда-
ноз, поръсени с пармезанови люспи* 
и овкусени със зехтин Екстра вър-
джин, лимон и мед*

САЛАТА С КИНОА И ПУШЕНА 
СЬОМГА* 300	г 22.00 лв.
с авокадо, маслини, киноа, крастави-
ца, сок от лайм и магданоз

СУПИ	 	
МИНЕСТРОНЕ 350	г 12.00 лв.
италианска  зеленчукова супа*

РИБЕНА СУПА КАЧУКО* 350	г 28.00 лв.
традиционна тосканска рибена супа 
от октопод*, калмар*, риба тон*, 
сьомга*, миди* и скариди*



ПРЕДЯСТИЯ	
ЧЕРЕН ХАЙВЕР* 35	г 90.00 лв.
поднесен с масло*, лимон и био хляб 
от лимец*

ЧЕРВЕН ХАЙВЕР* 35	г 35.00 лв.
поднесен с масло*, лимон и био хляб 
от лимец*

КАРПАЧО ОТ ЕЛЕН 180	г 35.00 лв.
с гъби, целина* с майонеза*, 
Пармезан*, пъдпъдъче яйце* и рукола

ТАРТАР ОТ РИБА ТОН* 180	г 35.00 лв.
прясно филе от риба тон* с див лук, 
каперси и авокадо

ПРЕСНИ МАНАТАРКИ НА ТИГАН 180	г 28.00 лв.
със зехтин, чесън, масло* и магданоз

ЛАНГУСТИНИ* С КАРФИОЛ 180	г 48.00 лв.
лангустини* със запечен карфиол, 
пюре от лешници* и черен трюфел

ТИГРОВИ СКАРИДИ* ПО 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 230	г 42.00 лв.
с чери домати, каперси, маслини, 
артишок, чесън, бяло вино, масло*, 
магданоз и печен картоф

ГЪШИ ДРОБ НА ПЛОЧА 150	г 34.00 лв.
с крем от сладък картоф с аромат 
на трюфел, пистачо на прах*, мали-
нова пяна и тофи сос

ПЛАТО ОТ ИТАЛИАНСКИ
КОЛБАСИ И СИРЕНА* 300	г 28.00 лв.
селекция от италиански колбаси и 
сирена*, поднесени с малиново кули и 
сушени плодове



ПРЯСНА	ПАСТА,	
ПРИГОТВЕНА	В	
НАШАТА	КУХНЯ	 	
	
ФЕТУЧИНИ* С РАГУ ОТ ЕЛЕН 300	г 22.00 лв.
прясна паста*, поднесена с рагу от 
елен, лук, морков, селъри, домате-
на салца, леко пеперончино и свежи 
подправки

СПАГЕТИ* КАРБОНАРА* 280	г 20.00 лв.
с панчета, яйце*, Пекорино* и Парме-
зан*

ЛИНГУИНИ* С ОКТОПОД* И 
СИРЕНЕ ТАЛЕДЖИО* 310	г 30.00 лв.
със сос от сушени домати, каперси, 
октопод* и сирене Таледжио* в сме-
тана*

ПЪЛНОЗЪРНЕСТО ПЕНЕ СЪС 
СОС РОБЕРТО 260	г 20.00 лв.
прясна паста от био лимец* със сос 
Роберто, който съдържа босилек, ка-
перси, чери домати, сушени домати, 
масло* и лек чесън

ПЕНЕ АМАТРИЧАНА 280	г 20.00 лв.
с панчета, леко пикантен доматен 
сос и Пекорино*

ЛИНГУИНИ* СЪС СКАРИДИ* И 
АСПЕРЖИ 280	г 25.00 лв.
приготвени с биск от скариди*, пресен 
розмарин и портокалово масло

ТАЛИАТЕЛИ* С ОМАР* 310	г 70.00 лв.
приготвени с пресен омар*, ром, сме-
тана* и магданоз



ТВЪРДА ПАСТА
ЛИНГУИНИ* И СПАГЕТИ* 18.00 лв.
приготвени със сос по избор

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПАСТА  
ЛИНГУИНИ* И СПАГЕТИ* 24.00 лв.
приготвени със сос по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПАСТА 
ПЕНЕ, РИГАТОНИ ИЛИ СПАГЕТИ 24.00 лв.
приготвени със сос по избор

Сосове по избор:
Болонезе, Арабиата, Домати с босилек, 
Сметанов* с манатарки, Сос Трюфел, Микс от 
сирена*, Чери домати и рукола 

РИЗОТО	
БИО РИЗОТО СЪС СКАРИДИ* И 
ТИКВА 280	г 26.00 лв.
леко пикантно, с био ориз Арборио 
от областта Ломбардия, кубчета 
тиква, скариди* и Маскарпоне*

БИО РИЗОТО С МАНАТАРКИ И 
ЧЕРЕН ТРЮФЕЛ 280	г 32.00 лв.
био ориз Арборио от областта 
Ломбардия с манатарки, настърган 
черен трюфел и трюфелово олио

БИО РИЗОТО С ЛИСТА ОТ ЗЛАТО 220	г 32.00 лв.
с био ориз Арборио от областта 
Ломбардия, приготвено с бульон от 
телешки джолан, ирански шафран и 
24-каратово злато



ПИЦИ	 	
МАРГАРИТА 250	г 17.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, 
Моцарела*, пресен босилек

ЧЕТИРИ СИРЕНА 250	г 20.00 лв.
сметана*, сиренa Горгонзола*, Азиа-
го*, Моцарела*, Пармезан*

КАПРИЧОЗА 330	г 25.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, Мо-
царела*, прошуто кото, черни масли-
ни, гъби и артишок

ПЕПЕРОНИ 300	г 22.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, 
пикантен колбас Вентричина, люти 
чушки и Моцарела*

ВЕГАН 300	г 21.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, 
тиквички, гъби, червен лук, арти-
шок, маслини и веган Моцарела

ПИЦА*С ЧЕРЕН И БЯЛ 
ТРЮФЕЛОВ КРЕМ 330	г 32.00 лв.
крем от бял трюфел, сметана*, 
Моцарела*, рукола, черен трюфел и 
трюфелово олио

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПИЦА 26.00 лв.
с плънка по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПИЦА 26.00 лв.
с плънка по избор

Предлаганите	пици	се	приготвят	с	тънко	тесто	тип	криспи.
По	Ваше	желание	можем	да	ги	приготвим	с	по-дебело	
тесто.	
Пиците	Веган, Пълнозърнеста и Безглутенова	се	
приготвят	със	стандартно	тесто.



ОСНОВНИ	ЯСТИЯ	
ТЕЛЕШКИ ПЕПЪР СТЕК 320	г 85.00 лв.
охладено телешко месо от породата 
Black Angus със сос, приготвен с микс 
от черен, зелен и бял пипер и сотира-
ни картофи с Пармезан*

ФИЛЕ ОТ ЕЛЕН 280	г 70.00 лв.
с пюре от целина*, орехи*, брюкселско 
зеле, сос от боровинки и аромат на 
хвойна

ТЕЛЕШКО МЛЕЧНО ФИЛЕ 300	г 87.00 лв.
с трюфел, тиква и сотирани карто-
фи с трюфелово олио

КОНФИРАНО ПАТЕШКО БУТЧЕ 260	г 38.00 лв.
с пюре от сладък картоф, спанак, сос 
от бекон и сметана

ФИЛЕ ОТ ДИВ ЛАВРАК* 300	г 52.00 лв.
със задушени аспержи и портокало-
во-шафранов сос

СТЕК ОТ РИБА ТОН* 260	г 42.00 лв.
със задушен спанак, домати конфи и 
кедрови ядки*

БИО ТОКАЧКА 300	г 38.00 лв.
филе от токачка с фино зеле, пюре 
от целина* и сос от бекон, сметана* и 
вино Марсала

ФИЛЕ ОТ БИО РОЗОВА 
СЬОМГА* С БИЛКОВА КОРИЧКА 300	г 45.00 лв.
със задушени броколи и мармалад от 
домати



БАРБЕКЮ	
АГНЕШКИ КОТЛЕТИ 330	г 47.00 лв.
с пюре от грах с мента и печен сла-
дък картоф

РИБАЙ РОЛ СТЕК 380	г 80.00 лв.
охладено телешко от породата Black 
Angus с целина* конфи и черен ориз

БИО ПИЛЕШКО ФИЛЕ С 
МАЩЕРКА 300	г 30.00 лв.
био пилешко филе, гарнирано с шаф-
ранов ориз и малка салата

СВИНСКИ РЕБРА С ПЮРЕ ОТ 
ЛУК 380	г 32.00 лв.
мариновани свински ребра, изпечени 
на дървени въглища и поднесени с 
пюре от лук и зеленчуци на фурна с 
розмарин

СТЕК ФИОРЕНТИНА за	100	г 28.00 лв.
охладено телешко бонфиле от поро-
дата Black Angus с пържени пресни 
картофи

КЮФТЕ ОТ КЪЛЦАНО 
ТЕЛЕШКО БОНФИЛЕ 300	г 42.00 лв.
охладено телешко бонфиле, поднесено 
с картофи на фурна



ДЕСЕРТИ	
ПАНАКОТА С ГОРГОНЗОЛА* 160	г 21.00 лв.
с шоколадов мус и сорбе от круша, 
поръсени с печени лешници*

ШОКОЛАДОВА* ИЗНЕНАДА 200	г 23.00 лв.
шоколадово брауни* с лешници*, 
домашен ванилов сладолед* и горски 
плодове

МОСКОВСКА 15 160	г 20.00 лв.
суров веган десерт, без захари и глу-
тен, подсладен с био сироп от агаве, с 
три вида ядки*, био фурми и какао*

ТИРАМИСУ 160	г 17.00 лв.
по класическа рецепта с Маскарпо-
не*, бишкоти* и амарето

ИЗБОР ОТ ТОПКА ИСТИНСКИ 
ДОМАШЕН СЛАДОЛЕД* 
ИЛИ СОРБЕ 60	г 4.00 лв.






