САЛАТИ
ИТАЛИАНА

280 г

белени домати, рукола, маслини
Каламата, меден дресинг*, люспест
Пармезан*

КАПРЕЗЕ ЛЕОНАРДО

300 г

белени домати, Моцарела*, кедрови
ядки* и домашно песто*

ПЪСТРА САЛАТА

250 г

13.00 лв.

17.00 лв.

14.00 лв.

айсберг, лоло росо, зелена салата,
рукола, репички, краставици, чери
домати, пъдпъдъчи яйца* и магданоз, поръсени с пармезанови люспи*
и овкусени със зехтин Екстра върджин, лимон и мед*

САЛАТА С КИНОА И ПУШЕНА
СЬОМГА*

300 г

с авокадо, маслини, киноа, краставица, сок от лайм и магданоз

20.00 лв.

СУПИ
ДОМАТЕНА КРЕМ СУПА

350 г

11.00 лв.

поднесена с пресен босилек и люспи
Пармезан*

РИБЕНА СУПА КАЧУКО*

350 г

традиционна тосканска рибена супа
от октопод*, калмар*, риба тон*,
сьомга*, миди* и скариди*

28.00 лв.

ПРЕДЯСТИЯ
ЧЕРВЕН ХАЙВЕР*

35 г

35.00 лв.

поднесен с масло*, лимон и био хляб
от лимец*

КАРПАЧО ОТ БЛЕК АНГЪС

180 г

с Пармезан*, рукола, пъдпъдъче
яйце*, трюфел и трюфелово олио

ТАРТАР ОТ РИБА ТОН*

180 г

ОКТОПОД* НА ПЛОЧА

200 г

прясно филе от риба тон* с див лук,
каперси, лайм, сос Терияки, авокадо и
брускета от лимец
върху печен сладък картоф, микс от
свежи салати с чери домати

ТИГРОВИ СКАРИДИ* ПО
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

230 г

с чери домати, каперси, маслини,
картоф, артишок, чесън, Перно,
магданоз и масло*

ПАРМИДЖАНА

250 г

38.00 лв.
32.00 лв.

34.00 лв.

38.00 лв.

20.00 лв.

запечен патладжан с доматен сос,
Моцарела*, Пармезан* и домашно
босилеково песто*

ПЛАТО ОТ ИТАЛИАНСКИ
КОЛБАСИ И СИРЕНА*

300 г

селекция от италиански колбаси и
сирена*, поднесени с малиново кули и
сушени плодове

25.00 лв.

ПРЯСНА ПАСТА,
ПРИГОТВЕНА В
НАШАТА КУХНЯ
СПАГЕТИ* КАРБОНАРА*

280 г

18.00 лв.

с панчета, яйце*, Пекорино* и Пармезан*

ЛИНГУИНИ* С ОКТОПОД* И
СИРЕНЕ ТАЛЕДЖИО*

310 г

29.00 лв.

сос от сушени домати, каперси,
червен боб, салвия, октопод и сирене
Таледжио в сметана

ПЪЛНОЗЪРНЕСТО ПЕНЕ* СЪС
СОС РОБЕРТО

260 г

18.00 лв.

прясна паста от био лимец* със сос
Роберто, който съдържа босилек,
каперси, чери домати, сушени домати, маслини, люта чушка, масло* и
лек чесън

ТАЛИАТЕЛИ* С БЕЛИ МИДИ*,
ЧЕРИ ДОМАТИ И РУКОЛА

300 г

25.00 лв.

с чесън, бели миди, пеперончино,
магданоз и чери домати

ЛИНГУИНИ* СЪС СКАРИДИ* И
ТИКВИЧКИ

280 г

22.00 лв.

приготвени с биск от скариди*, пресен
розмарин и портокалово масло*

ТАЛИАТЕЛИ* С ОМАР*

310 г

приготвени с пресен омар*, ром, сметана* и магданоз

65.00 лв.

ТВЪРДА ПАСТА
ЛИНГУИНИ* И СПАГЕТИ*

18.00 лв.

приготвени със сос по избор

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПАСТА
ЛИНГУИНИ* И СПАГЕТИ*

20.00 лв.

приготвени със сос по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПАСТА
ПЕНЕ, РИГАТОНИ ИЛИ СПАГЕТИ

22.00 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 С МОРСКИ
ДАРОВЕ*

280 г

26.00 лв.

с био ориз Арборио от област Ломбардия, чесън, пеперончино, черни миди,
калмари*, скариди* и октопод*

БИО РИЗОТО С МАНАТАРКИ* И
ЧЕРЕН ТРЮФЕЛ

280 г

с био ориз Арборио от област Ломбардия, сотирани манатарки*, лук,
чесън, масло*, магданоз, Пармезан и
настърган черен трюфел и трюфелово олио

24.00 лв.

ПИЦИ
МАРГАРИТА*

250 г

14.00 лв.

домашно приготвен доматен сос,
Моцарела*, пресен босилек

ЧЕТИРИ СИРЕНА*

250 г

16.00 лв.

сметана*, сиренa Горгонзола*, Азиаго*, Моцарела*, Пармезан*

КАПРИЧОЗА*

330 г

22.00 лв.

домашно приготвен доматен сос, Моцарела*, прошуто кото, черни маслини, гъби* и артишок

ПЕПЕРОНИ*

300 г

16.00 лв.

домашно приготвен доматен сос,
пикантен колбас Вентричина, люти
чушки и Моцарела*

ВЕГАН*

300 г

22.00 лв.

домашно приготвен доматен сос,
тиквички, гъби*, червен лук, артишок, маслини и веган Моцарела

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПИЦА*

22.00 лв.

с плънка по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПИЦА

22.00 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

78.00 лв.

охладено телешко месо от породата
Black Angus със сос, приготвен с микс
от черен, зелен и бял пипер и сотирани картофи с Пармезан*

КОНФИРАНО ПАТЕШКО БУТЧЕ

260 г

35.00 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 портокалово-шафранов сос

СТЕК ОТ РИБА ТОН*

260 г

38.00 лв.

със задушен спанак, домати конфи и
кедрови ядки*

ФИЛЕ ОТ БИО РОЗОВА
СЬОМГА* С БИЛКОВА КОРИЧКА
със задушени броколи и домати
конфи

300 г

42.00 лв.

БАРБЕКЮ
АГНЕШКИ КОТЛЕТИ

330 г

40.00 лв.

с пюре от грах с мента и печен сладък 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

26.00 лв.

био пилешко филе, гарнирано с шафранов ориз и малка салата

ФИЛЕ ОT ЦИПУРА

320 г

34.00 лв.

с пюре от целина и гриловани тиквички

КЮФТЕ ОТ КЪЛЦАНО
ТЕЛЕШКО БОНФИЛЕ

300 г

охладено телешко бонфиле, поднесено
с картофи на фурна

38.00 лв.

ДЕСЕРТИ
ЧИЙЗКЕЙК С БЯЛ ШОКОЛАД*
И ЯГОДОВА ГЛАЗУРА
ШОКОЛАДОВА* ИЗНЕНАДА

200 г

18.00 лв.

200 г

20.00 лв.

шоколадово брауни* с лешници*,
домашен ванилов сладолед* и горски
плодове

МОСКОВСКА 15*

160 г

15.00 лв.

суров веган десерт, без захари и глутен, подсладен с био сироп от агаве, с
три вида ядки*, био фурми и какао*

ТИРАМИСУ*

160 г

16.00 лв.

по класическа рецепта с Маскарпоне*, бишкоти* и амарето

ИЗБОР ОТ ТОПКА ИСТИНСКИ
ДОМАШЕН СЛАДОЛЕД*
ИЛИ СОРБЕ

60 г

3.00 лв.

