САЛАТИ
300 г

28.00 ЛВ.

250 г

30.00 ЛВ.

300 г

26.00 ЛВ.

чери домати, краставици, див
лук, листа от мента, стафиди,
филиран бадем*, сок от лайм,
зехтин и рукола

САЛАТА ПАНЦАНЕЛА

24.00 ЛВ.

домати, краставици, чушки,
червен лук, зелени маслини,
чеснови крутони*, босилек,
зехтин и балсамов оцет

СУПИ
КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИАНСКА СУПА
МИНЕСТРОНЕ

16.00 ЛВ.

зеленчуци, спираловидна прясна паста*,
пармезан* и сос песто*
350 г

с червен лук, краставици, чушки,
магданоз и крутони*

14.00 ЛВ.

ПРЕДЯСТИЯ
180 г

42.00 ЛВ.

160 г

53.00 ЛВ.

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

ОКТОПОД* НА ПЛОЧА

200 г

48.00 ЛВ.

250 г

26.00 ЛВ.

върху микс от свежи
салати с чери домати и
печен сладък картоф

ПАРМИДЖАНА

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

АРАНЧИНИ* СЪС СУШЕНИ
ДОМАТИ И МОЦАРЕЛА*

240 г

28.00 ЛВ.

ПЛАТО ОТ ИТАЛИАНСКИ КОЛБАСИ
300 г
И МИКС ОТ СИРЕНА

41.00 ЛВ.

с доматена салца с босилек

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

ПРЯСНА ПАСТА,
ПРИГОТВЕНА В
НАШАТА КУХНЯ
СПАГЕТИ КАРБОНАРА

280 г

28.00 ЛВ.

300 г

30.00 ЛВ.

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

ЛИНГУИНИ СЪС СКАРИДИ*
със сушени домати и рукола

ПЕНЕ АЛ АМАТРИЧАНА

27.00 ЛВ.

с панчета, чесън, пеперончино,
червен лук, доматен сос и
пекорино*

ТАЛИОЛИНИ АЛ НЕРО ДИ СЕПИА Е
300 г
ВОНГОЛЕ

28.00 ЛВ.

приготвени с мастило от сепия*,
чесън, бели миди*, пеперончино,
магданоз и чери домати

ФЕТУЧИНИ БОЛОНЕЗЕ

350 г

25.00 ЛВ.

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

ТВЪРДА ПАСТА*
ЛИНГУИНИ И СПАГЕТИ

300 г

22.00 ЛВ.

300 г

26.00 ЛВ.

със сос по избор

ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ПАСТА*
ЛИНГУИНИ И СПАГЕТИ
със сос по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПАСТА
ПЕНЕ/РИГАТОНИ/СПАГЕТИ

30.00 ЛВ.

със сос по избор

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

РИЗОТО
РИЗОТО С МОРСКИ ДАРОВЕ И
ШАФРАН

380 г

47.00 ЛВ.

с био ориз Арборио от областта
Ломбардия, чесън, пеперончино,
скариди*, миди*, октопод*, калмари*,
шафран и масло*
360 г

с био ориз Арборио от областта
Ломбардия, лук, моркови, тиквички,
чесън, чушки, чери домати, магданоз
и пармезан*

24.00 ЛВ.

ПИЦИ
21.00 ЛВ.

МАРГАРИТА
с домашно приготвен доматен сос,
моцарела* и пресен босилек

ЧЕТИРИ СИРЕНА

250 г

28.00 ЛВ.

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

29.00 ЛВ.

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

ПИЦА ВЕГАН

450 г

29.00 ЛВ.

330 г

28.00 ЛВ.

с домашно приготвен доматен
сос, тиквички, червен лук,
сушени домати, гъби, маслини
и веган моцарела

ПИЦА КАПРИЧОЗА
с домашно приготвен доматен
сос, моцарела*, прошуто кото,
кисели краставички, маслини и
гъби

ПИЦА С ТЕСТО ОТ БИО ЛИМЕЦ

+ 8.00 ЛВ.

с плънка по избор

БИО БЕЗГЛУТЕНОВА ПИЦА

+ 10.00 ЛВ.

с плънка по избор

Плънки:
Маргарита, Капричоза, Веган,
Четири сирена, Пеперони

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

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
С МЕСО
110.00 ЛВ.

ТЕЛЕШКИ ПЕПЪР СТЕК

охладено телешко месо от американски
Black Angus със сос*, приготвен с микс от
черен, зелен и бял пипер, картофи конфи и
гриловани аспержи

БИО ПИЛЕШКА САЛТИМБОКА

350 г

38.00 ЛВ.

пилешко филе, увито в прошуто и
салвия, гарнирано с картофено пюре*
с аромат на трюфел и сос Марсала*

СВИНСКО БОНФИЛЕ В ПАНЧЕТА
свинско бонфиле, увито в панчета,
приготвено по технологията Sousvide, гарнирано с пюре от целина* и
задушени броколи*

46.00 ЛВ.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
С РИБА
СТЕК ОТ РИБА ТОН*

260 г

55.00 ЛВ.

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

ЦИПУРА* В ПЕРГАМЕНТ

300 г

46.00 ЛВ.

запечена на фурна в пергаментова хартия с
маслини, риган, чесън, картоф, чери
домати, каперси и лимон

ФИЛЕ ОТ БИО РОЗОВА СЬОМГА*
С БИЛКОВА КОРИЧКА*

300 г

със задушени броколи* и домати конфи

55.00 ЛВ.

БАРБЕКЮ JOSPER
АГНЕШКИ КОТЛЕТИ

330 г

60.00 ЛВ.

РИБАЙ РОЛ СТЕК

380 г

99.00 ЛВ.

360 г

57.00 ЛВ.

360 г

40.00 ЛВ.

400 г

58.00 ЛВ.

с пюре* от грах с мента и печен
сладък картоф

охладено телешко месо от
австралийски Black Angus с
канапе от зелени салати,
гриловани картофи с риган

КЮФТЕ ОТ ТЕЛЕШКО ФИЛЕ
гарнирано със сотирани
манатарки с масло* и магданоз

ДОМАШНИ СВИНСКИ
НАДЕНИЧКИ
леко пикантни, поднесени с микс
от зелени салати и картофено
пюре*

ТЕЛЕШКИ РЕБРА
приготвени по технология
Sous-vide и запечени на барбекю
Josper с дървени въглища;
гарнирани със зелена салата и
запечени картофи* с розмарин и
барбекю сос*

