




САЛАТИ	
ИТАЛИАНА 250	г 11.00 лв.
белени домати, рукола, маслини Ка-
ламата, меден дресинг*, люспест 
Пармезан*

САЛАТА С БИО ЧЕРНО КИНОА 280	г 14.00 лв.
с краставица, чери домат, филиран 
бадем*, стафиди и сок от лайм

КАПРЕЗЕ ЛЕОНАРДО 300	г 14.00 лв.
белени домати, Моцарела*, кедрови 
ядки* и домашно песто*

ПЪСТРА САЛАТА 250	г 14.00 лв.
айсберг, лоло росо, зелена салата, 
рукола, репички, краставици, чери до-
мати, пъдпъдъчи яйца* и магданоз, 
поръсени с пармезанови люспи* и ов-
кусени със зехтин Екстра върджин, 
лимон и горчица*

СУПИ	 	
МИНЕСТРОНЕ 350	г 10.00 лв.
италианска  зеленчукова супа*

РИБЕНА СУПА КАЧУКО* 350	г 24.00 лв.
традиционна тосканска рибена супа 
от октопод*, калмар*, риба тон*, 
сьомга*, миди* и скариди*



ПРЕДЯСТИЯ	
ЧЕРЕН ХАЙВЕР* 40	г 70.00 лв.
поднесен с масло, лимон и био хляб от 
лимец*

ОКТОПОД* НА ПЛОЧА 200	г 26.00 лв.
върху грилован сладък картоф и микс 
от свежи салати

ЧЕТИРИ ПЪТИ ТОН* 280	г 24.00 лв.
1. Тартар
с каперси, лимонов дресинг и портока-
лов сос

2. Салата
рукола, лоло росо и зелена салата с до-
мати конфи, пъдпъдъчи яйца*, парче 
риба тон* с коричка от маково семе и 
лимонов дресинг

3. Гулаш тон
с два вида сусам* и сос Терияки

4. Терина
с ароматен хляб*

ПАРМИДЖАНА* 200	г 19.00 лв.
омекотен патладжан, доматен сос, 
Моцарела*, домашно приготвено боси-
леково песто* и Пармезан*

ПЛАТО ОТ ИТАЛИАНСКИ
КОЛБАСИ И СИРЕНА* 300	г 21.00 лв.
селекция от италиански колбаси и 
сирена*, поднесени с малиново кули и 
сушени плодове



ПРЯСНА	ПАСТА,	
ПРИГОТВЕНА	В	
НАШАТА	КУХНЯ	 	
	
ПЪЛНОЗЪРНЕСТО ПЕНЕ 
ОТ БИО ЛИМЕЦ 
С ДОМАТИ И ПАТЛАДЖАН 300	г 18.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, оме-
котен патладжан и лек чесън

ТАЛИАТЕЛИ С БОСИЛЕКОВО 
ПЕСТО* И КЕДРОВИ ЯДКИ* 260	г 14.00 лв.
домашно приготвено босилеково пес-
то* с Пекорино* и Пармезан*

ЛИНГУИНИ СЪС СКАРИДИ* И 
ТИКВИЧКИ 250	г 18.00 лв.
приготвени с биск от скариди*, пресен 
розмарин и портокалово масло

СПАГЕТИ ВОНГОЛЕ 270	г 22.00 лв.
приготвени с чесън, бели миди, пепе-
рончино, магданоз и чери домати

РАВИОЛИ СЪС СПАНАК И 
СИРЕНЕ РИКОТА* 300	г 16.00 лв.
със сос Пармиджано*



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

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПАСТА  
лингуини и спагети 22.00 лв.
приготвена със сос по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПАСТА 22.00 лв.
приготвена със сос по избор

Сосове по избор:
Болонезе; Арабиата; домати с босилек; дома-
ти със зеленчуци; сметанов* с манатарки*; сос 
Трюфел; сос Морски дарове*; микс от сирена*; 
чери домати и рукола; лютив сос; сушени дома-
ти и манатарки*

РИЗОТО	
БИО РИЗОТО С МОРСКИ 
ДАРОВЕ* 280	г 28.00 лв.
с био ориз Арборио от област Ломбар-
дия, чесън, пеперончино, черни миди*, 
калмари*, скариди* и октопод*

БИО РИЗОТО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 280	г 16.00 лв.
лук, морков, тиквичка, червена и зе-
лена чушка, чери домати и магданоз



ПИЦИ	 	
МАРГАРИТА 250	г 13.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, Мо-
царела*, пресен босилек

ЧЕТИРИ СИРЕНА 250	г 16.00 лв.
сметана*, сиренa Горгонзола*, Азиаго*, 
Моцарела*, Пармезан*

ПРОШУТО И МАНАТАРКИ* 300	г 20.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, про-
шуто крудо, манатарки* и Моцарела*

ПЕПЕРОНИ 300	г 16.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, пи-
кантен колбас Вентричина, люти 
чушки и Моцарела*

ВЕГАН 450	г 20.00 лв.
домашно приготвен доматен сос, тик-
вички, гъби*, червен лук, артишок, 
маслини и веган Моцарела

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПИЦА 20.00 лв.
с плънка по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПИЦА 20.00 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 СТЕК МАРСАЛА 320	г 92.00 лв.
охладено телешко от породата Black 
Angus, приготвен с вино марсала, сме-
тана*, аспержи и маринован зелен пи-
пер

ТЕЛЕШКА ТАЛИАТА 300	г 42.00 лв.
охладено телешко бонфиле, пригот-
вено с рукола, кедрови ядки*, филенца 
портокал, стафиди и лимонов дресинг

СВИНСКО ФИЛЕ В ПРОШУТО 320	г 32.00 лв.
със сотирани зеленчуци, запечени 
картофи и сос Грейви

БИО РОЗОВА СЬОМГА* 
НА ПЛОЧА 260	г 42.00 лв.
с черен ориз и мариновани домати с 
босилек и каперси

ЦИПУРА* НА ПЛОЧА 260	г 35.00 лв.
поднесена с рагу от чери домати, мас-
лини, каперси и печен пипер

СТЕК ОТ РИБА ТОН* 260	г 38.00 лв.
със сотирани зеленчуци



БАРБЕКЮ	
АГНЕШКИ КОТЛЕТИ 320	г 42.00 лв.
със задушен спанак и печен картоф 

РИБАЙ РОЛ СТЕК 400	г 68.00 лв.
охладено телешко от порода Black 
Angus с целина* конфи и малка сала-
та

БИО ПИЛЕШКО ФИЛЕ С 
МАЩЕРКА 320	г 22.00 лв.
био пилешко филе, гарнирано с шафра-
нов ориз и малка салата

БИО СВИНСКИ КОТЛЕТ 320	г 27.00 лв.
био свински котлет с микс от свежи 
салати, чери домати, пюре от пащър-
нак и маслини

ФИЛЕ ОТ ЛАВРАК* С РУКОЛА И 
ЧЕРИ ДОМАТИ 270	г 34.00 лв.

САЛСИЧЕ 300	г 25.00 лв.
домашна италианска пикантна на-
деничка с картофи на фурна

КЮФТЕ ОТ КЪЛЦАНО 
ТЕЛЕШКО БОНФИЛЕ 300	г 38.00 лв.
охладено телешко бонфиле, поднесено 
с картофен чипс и гриловани зеленчу-
ци



ДЕСЕРТИ	
ЧИЙЗКЕЙК С БЯЛ ШОКОЛАД* 
И ЯГОДОВА ГЛАЗУРА 150	г 10.00 лв.

ШОКОЛАДОВА* ИЗНЕНАДА 160	г 18.00 лв.
шоколадово* брауни с лешници*, дома-
шен ванилов сладолед* и горски пло-
дове

МОСКОВСКА 15 150	г 10.00 лв.
суров веган десерт, без захари и глу-
тен, подсладен с био сироп от агаве, 
с три вида ядки*, био фурми и какао

ТИРАМИСУ 150	г 10.00 лв.
по класическа рецепта с Маскарпо-
не*, бишкоти и амарето

ИЗБОР ОТ ТОПКА ИСТИНСКИ 
ДОМАШЕН СЛАДОЛЕД* 
ИЛИ СОРБЕ 60	г 2.50 лв.






