САЛАТИ
САЛАТА БУРАТА*

300 г

25.00 ЛВ.

с чери домати, маслини, каперси,
листа от рукола и босилеково песто*

КАПРЕЗЕ ЛЕОНАРДО

300 г

22.00 ЛВ.

250 г

23.00 ЛВ.

белени домати, моцарела*
и домашно песто*

САЛАТА СЪС СКАРИДИ*

рукола, айсберг и сушени домати,
гарнирани с филенца портокал
и медено-горчичен дресинг*

ИТАЛИАНСКА САЛАТА

260 г

19.00 ЛВ.

белен розов домат, листа от рукола,
овкусени с меден винегрет*, маслини
и пармезан*

САЛАТА ОТ КИНОА И
ПУШЕНА СЬОМГА*

260 г

23.00 ЛВ.

350 г

12.00 ЛВ.

маслини, краставици, авокадо,
домати, магданоз и дресинг
с лайм и зехтин

СУПИ
КРЕМ СУПА ОТ ТИКВА
С КРУТОНИ ОТ ХРУПКАВ БЕКОН
И ПЕЧЕНИ ЯДКИ

тиква, чесън, целина*, джинджифил,
бекон и печени тиквени семки*

КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИАНСКА СУПА
МИНЕСТРОНЕ

350 г

зеленчуци, спираловидна прясна паста и
пармезан*

13.00 ЛВ.

ПРЕДЯСТИЯ
ЧЕРЕН ХАЙВЕР*

35 г

120.00 ЛВ.

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

КАРПАЧО ОТ ТЕЛЕШКО
BLACK ANGUS

160 г

42.00 ЛВ.

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

ТАРТАР ОТ РИБА ТОН*

180 г

38.00 ЛВ.

с див лук, каперси, лайм, сос Терияки,
авокадо, брускета* от лимец
и пъдпъдъче яйце*

ПАРМИДЖАНА

200 г

22.00 ЛВ.

запечен патладжан с доматен сос,
моцарела*, пармезан*
и домашно босилеково песто*

ОКТОПОД* ПО
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

300 г

44.00 ЛВ.

с песто* от сушени домати, артишок,
чери домати, каперси, маслини Лечино
и печени билкови картофи

ПЛАТО ОТ ИТАЛИАНСКИ КОЛБАСИ
И МИКС ОТ СИРЕНА
300 г
селекция от италиански колбаси и
микс от сирена*, поднесени с мармалад
от малиново кули и сушени плодове

35.00 ЛВ.

ПРЯСНА ПАСТА,
ПРИГОТВЕНА В
НАШАТА КУХНЯ
СПАГЕТИ КАРБОНАРА

280 г

24.00 ЛВ.

300 г

25.00 ЛВ.

320 г

22.00 ЛВ.

260 г

20.00 ЛВ.

с панчета, пекорино*, яйца*,
сметана* и пармезан*

ЛИНГУИНИ СЪС СКАРИДИ*
със сушени домати и рукола

ПЪЛНОЗЪРНЕСТО ПЕНЕ ОТ
БИО ЛИМЕЦ
с доматен сос, патладжан,
моцарела* и босилек

ТАЛИОЛИНИ С ДОМАШНО
БОСИЛЕКОВО ПЕСТО*

с бейби моцарела*, листа от босилек
и кедрови ядки*

ФЕТУЧИНИ БОЛОНЕЗЕ

350 г

21.00 ЛВ.

рагу от телешко месо с лук, морков,
селъри*, домати, розмарин и прясна салвия

СПАГЕТИ АЛА ЧИТАРА С ТРЮФЕЛ

260 г

32.00 ЛВ.

квадратни спагети, паста от бял
трюфел и пресен черен трюфел

ТАЛИАТЕЛИ ТАЛИАТА ДИ ВИТЕЛО

310 г

с телешко филе Black Angus, гъби
пачи крак, сметанов* сос и магданоз

35.00 ЛВ.

ТВЪРДА ПАСТА
ЛИНГУИНИ И СПАГЕТИ

300 г

18.00 ЛВ.

300 г

25.00 ЛВ.

300 г

25.00 ЛВ.

приготвена със сос по избор

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПАСТА
ЛИНГУИНИ И СПАГЕТИ
приготвена със сос по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПАСТА
ПЕНЕ/РИГАТОНИ/СПАГЕТИ
приготвена със сос по избор

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

РИЗОТО
РИЗОТО СЪС СКАРИДИ
И КРЕМ ОТ ТИКВА

350 г

28.00 ЛВ.

с био ориз Арборио от областта
Ломбардия, леко пикантни скариди*,
лук, крем от тиква с вино Марсала,
маскарпоне* и листа от рукола

РИЗОТО С МАНАТАРКИ, КРЕМ ОТ
БЯЛ ТРЮФЕЛ И НАСТЪРГАН
ЧЕРЕН ТРЮФЕЛ

350 г

с био ориз Арборио от областта
Ломбардия, сотирани манатарки,
лук, чесън, масло, магданоз, пармезан*
и настърган черен трюфел

32.00 ЛВ.

ПИЦИ
МАРГАРИТА

19.00 ЛВ.

250 г

с домашно приготвен доматен сос,
моцарела* и пресен босилек

ЧЕТИРИ СИРЕНА

24.00 ЛВ.

250 г

със сметана* и сирена горгонзола*, азиаго*,
моцарела* и пармезан*

ПЕПЕРОНИ

25.00 ЛВ.

300 г

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

ПИЦА С ПРОШУТО, МАНАТАРКИ
И РУКОЛА

32.00 ЛВ.

360 г

с доматен сос, моцарела*, манатарки,
прошуто крудо и листа от дива рукола

ПИЦА ТРЮФЕЛ

330 г

42.00 ЛВ.

с крем от бял трюфел, сметана*,
моцарела*, рукола и сезонен черен трюфел

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПИЦА 		

+ 8.00 ЛВ.

с плънка по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПИЦА 		

+ 10.00 ЛВ.

с плънка по избор

Плънки:
Маргарита, Четири сирена, Пеперони, Прошуто
с манатарки, Трюфел

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

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
ТЕЛЕШКИ СТЕК С
ЧЕРЕН ТРЮФЕЛ

350 г

90.00 ЛВ.

от охладено телешко месо Black Angus
с конфирани картофи, сотирани гъби
пачи крак със спанак, сметаново-карамелен*
сос и черен сезонен трюфел

ПАТЕШКИ ГЪРДИ

300 г

48.00 ЛВ.

приготвени в су вид (под вакуум при
контролирана ниска температура)
с крем* от батат, конфирана целина*
и лешников крокан* с балсамова редукция

ТЕЛЕШКИ ШНИЦЕЛ МИЛАНЕЗЕ

350 г

46.00 ЛВ.

паниран с галета Панко* и пармезан*,
поднесен със запечени картофи с розмарин,
малка салата и песто* от сушени домати

ФИЛЕ ОТ ДИВ ЛАВРАК*

300 г

62.00 ЛВ.

260 г

45.00 ЛВ.

със задушени аспержи и сос
от домати, маслини и каперси

СТЕК ОТ РИБА ТОН*

със задушен спанак, японска майонеза*,
оризов чипс, домати конфи и кедрови ядки*

ФИЛЕ ОТ БИО РОЗОВА СЬОМГА*
С БИЛКОВА КОРИЧКА

300 г

45.00 ЛВ.

със задушени броколи и конфирани домати

БАРБЕКЮ JOSPER
АГНЕШКИ КОТЛЕТИ

330 г

50.00 ЛВ.

380 г

85.00 ЛВ.

300 г

37.00 ЛВ.

с пюре от грах с мента
и печен сладък картоф

РИБАЙ РОЛ СТЕК
с черен ориз и целина* конфи

БИО ПИЛЕШКО ФИЛЕ
С МАЩЕРКА

с шафранов ориз и микс от зелени салати

СТЕК ФИОРЕНТИНА

за 100 г

29.00 ЛВ.

с домашно приготвени пържени
картофи и микс от зелени салати

МАРИНОВАНО СВИНСКО ФИЛЕ
НА БАРБЕКЮ

380 г

мариновано с традиционни за района
подправки, поднесено с чесново пюре
от целина* и морковен чипс

38.00 ЛВ.

ДЕСЕРТИ
КАКАОВ ЕКЛЕР*

180 г

18.00 ЛВ.

с крем от шамфъстък* и бял шоколад
във ванилов сос*

ШОКОЛАДОВА ИЗНЕНАДА

160 г

25.00 ЛВ.

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

ТИРАМИСУ

150 г

17.00 ЛВ.

по класическа рецепта с маскарпоне*,
бишкоти* и амарето

ШОКОЛАДОВА ПИЦА

300 г

18.00 ЛВ.

гарнирана с лешниково-какаов крем*,
пудра захар и ягоди

ВЕГАН ДЕСЕРТ МОСКОВСКА 15

160 г

20.00 ЛВ.

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

ИЗБОР МЕЖДУ ТОПКА ДОМАШЕН
ИТАЛИАНСКИ СЛАДОЛЕД* ИЛИ
ПЛОДОВО СОРБЕ

60 г

5.00 ЛВ.

