
САЛАТИ |  SALADS

МЕНЮ ЕСЕН |  ЗИМА

Салата „Нисоаз“ с филе от риба тон и аспержи
Nisoise salad with tuna f i l let and asparagus

300 g

Запечено козе сирене с мариновано червено 
цвекло и сладко от орехи

Baked goat cheese with pickled beetroot and walnut jam

300 g 

Бейби спанак с поширана круша, сирене „Рокфор“ 
с дресинг от зелени смокини и кедрови ядки

Baby spinach with poached pear,  Roquefort cheese 
and dressing of green f ig and pine nuts

280 g 

Салата “Фризе” с поширано яйце и хрупкав Брьош, 
поднесено с патешко филе

Frisee salad with poached egg and crispy brioche served 
with duck f i l let

300 g

Традиционна салата с маринована печена чушка 
с домати и овче сирене

Traditional salad with marinated roasted pepper,  tomatoes 
and sheep’s cheese

350 g

Микс зелени салати с авокадо, чери домат 
и печени тиквени семки

Mixed green salads with avocado, cherry tomato 
and roasted pumpkin seeds

300 g



СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ |  COLD APPETIZERS

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ |  HOT APPETIZERS

Мус от патладжан, поднесен с брускети
Eggplant mousse served with bruschetta

200 g

Релиш от сьомга със запечен хляб и масло
Salmon rel ish with toasted bread and butter

200 g

Терин от гъши дроб със сушени боровинки и 
шамфъстък, поднесен с канелен хляб

Foie gras terrine with dried cranberries and 
pistachios served with cinnamon bread

160 g

Стек Тартар от „Блек Ангъс“ с черен трюфел
Black Angus steak tartare with black truffle

150 g

Запечен карфиол с бешамел и сирене “Грюер”
Baked caulif lower with bechamel and Gruyere cheese

250 g

Задушени аспержи с масло и лимон
Steamed asparagus with butter and lemon

150 g

Телешки език с билки, поднесен с фрикасе от гъби и трюфел
Veal tongue with herbs served with mushroom and truffle fr icassee

250 g



Гъши дроб с релиш от круши и кули от боровинки
Foie gras with pear rel ish and blueberry coull i

220 g

Хрупкави калмари с „Айоли“ сос
Crispy squid with Aiol i  sauce

200 g

Октопод на грил със средиземноморски сос
Gri l led octopus with Mediterranean sauce

250 g

Кралски скариди с маслено-лимонов сос
King prawns in butter - lemon  sauce

180 g

ПАСТА И РИЗОТО |  PASTA AND RISOTTO

Спагети “Карбонара”           
Spaghetti  carbonara

300 g

Спагети със сьомга и червен хайвер
Spaghetti  with salmon and red caviar

300 g

Равиоли с манатарки, поднесени с крем 
от спанак и кедрови ядки

Raviol i  with porcini  served with spinach cream and pine nuts

280 g



Патешко бутче Конфи, поднесено с пюре
от целина и печен сос

Duck leg conf it  served with celery root puree and demi glace sauce

350 g

Котлет от млечно теле с картофен гретин и трюфел сос
Milk - fed veal cutlet with potato gratin and truffle sauce

400 g

ОСНОВНИ ЯСТИЯ |  MAIN COURSES

Печено пилешко филе, поднесено с рагу от гъби,
трюфел и пармезанов сос           

Roasted chicken f i l let served with mushroom ragout, 
truffle and parmesan sauce

350 g

Бавно готвени свински гърди в Су Вид, поднесени с пюре 
от печени ябълки и задушен спанак

Slow cooked pork bel ly in Sous Vide served with baked 
apple puree and  sautéed spinach

350 g

Агнешки френч рак с картофен гретин, 
задушени аспержи и „Жу“ сос

French rack of lamb with potato gratin,  steamed asparagus and A Jus sauce

350 g

Ризото с крем от тиква, сушени сини сливи и печени орехи           
Risotto with pumpkin cream, prunes and roasted walnuts

300 g

Ризото с манатарки и трюфел
Risotto with porcini  and truffle

300 g



Филе от сьомга с дижонска горчица, поднесено с пюре
от моркови и сладко от фенел

Salmon f i l let with dijon mustard served with carrot puree and fennel jam

350 g

Филе от лаврак със зеленчуков фарс, поднесено с равиоли 
от червено цвекло, аспержи и сос „Велуте“

Sea bass f i l let with vegetable farce f i l l ing,  served with beetroot 
raviol i ,  asparagus and Velute sauce

350 g

ДЕСЕРТИ |  DESSERTS

Клафути с боровинки и ванилов сладолед           
Clafoutis with blueberries and vanil la ice cream

150 g

 Хрупкав ябълков щрудел с печени орехи, поднесен 
с ванилов сос и портокалови корички

Crunchy apple strudel with roasted walnuts,  served with 
vanil la sauce and orange zest

150 g


