
Цените са в лева и включват ДДС   /  All our prices are in leva & including VAT

 
 

Предложения на Главния готвач 
Chef` s recommendations 

 

 

Салата Бурата от Пулия 1000 вкуса/Salat Burrata of Puglia 1000 taste                                                 300гр             33.00 
/селекциа от чери домати,сос песто,кедрови ядки,манго,авокадо,каперс и свежи салати/ 
/ selection of cherry tomatoes, puglia burrata, sauce pesto, pine nuts, mango, avocado and fresh salads/ 

Салата розов домат с крем бурата и песто винегред                                                                                    400гр            28.00 
Salad with pink tomato with cream burrata and pesto vinaigrette  

Френска салата с микс зелени салати,кориандър,крутони и запечено козе сирене Риблер 
French salad with mix of green salads, coriander, croutons and baked goat cheese Ribbller                                                                                                 250гр             22.00 
 

Салата Биг Бурата(селекция от четири вида домати, песто, бурата)                                                                                             700гр            48.00 
 Salad Big Burrata (selection of four types of tomatoes, pesto and burrata)                   
 

Супа от леща / Lentil Soup                                                                                                                                                                                                               300гр             7.00 
 

Домашно пържени картофи с Трюфел/homemade fried potatoes with truflle                                                                                                350гр             13.00 

Цвят от тиквички в темпура/ Color of zucchini in tempura                                                                         200гр            43.00 
Мортадела с крем Филаделфия/Mortadela with Cream Philadelphia                                                                                                      150гр             14.00 
 

Паста в пита пармезан/ спагети, телиатели, ригатоне, лингуини/                                                                                                                  250гр            16.00      
Pasta in parmesan pie / spaghetti, tagliatelle, rigatone, linguine / 
 

 Класически телешки бургер/Classic beef burger                                                                                                                                         500гр            23.00 
  

 Яйца „Бенедикт”/Eggs “Benedikt”/                                                                             300гр            23.00                          

 Яйца, бекон, сос холандез, питка / eggs, bacon, sauce Holandez and bread                                       
 

Класическа  мешана скара за 3 човека/кюфте,кебапче,наденица,кърначе,св.врат,св.котлет,св.ребра 

Classic mix grill for 3 persons/ meatball, kebapche, sausage, vinervurst, pork neck, pork chop, pork ribs                                                                                  400гр             57.00 
 

Свински ребра и гърди на барбекю/Pork ribs and brisket on Barbecue                                                                   350гр             21.00 
 

Шницел по виенски поднесен с пържени картофи                                                                   350гр             25.00 

Viennese schnitzel served with French fries 
 

Сръбска Скара/Serbian grill 

/сръбски кебапчета,банялучки кебапчета,сараевски кебапчета,плескавица                                                                                                        600гр             47.00 

сервират се  домашна лютеница с лук и пържени картофи/ 

Телешки локум кюфтета/Beef veal delight                                                                                                                  180гр             22.00 
   

Млечни телешки бузи поднесени с печени картофи и билки                                                                           350гр             43.00 
Milk veal cheeks served with roasted potatoes and herbs 
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Цяла Агнешка плешка с печени картофи/по предварителна заявка/                                                                                                    3.00кг         180.00 

 Whole lamb shoulder with baked potatoes/ preliminary request 
 

Пакери със скариди и смръчкула/Paccheri with shrimps and  Morrel                                                                      600гр          87.00 
   

Домашно маринован паламуд Лакерда/Homemade marinated bonito fish Lakerda                                                                                       200гр          20.00 
 

Бейби калмари Чипероне/ Baby squid Chiperone                                                                                                                                       250гр          28.00 
 

Домашено сушен врат/Homemade dried pork neck                                                                                                                                            100гр           18.00 

Домашен Бански старец/Homemade Banski staretz                                                                                                                       100гр           18.00                              

Домашно сушени суджук и кървавица/ Homemade dry sausages of pork                                                                                                           160гр          20.00 

Домашна бисквитена торта с маскарпоне/Homemade biscuits cake with Mascarpone                                                              180гр           9.00       

Панирани пържени филийки със сладко от боровинки/                                                                                                                       200гр           13.00 

Breaded french toast with cranberry jam   

Домашна питка /Homemade bread                                                                                                            160гр           3.50 


