Салати - Salads

Арабска салата - Arabic salad
250 gr. 12.90 bgn **14
Свежа салата с рукола, чери домат и моцарела
Fresh greens with arugula, cherry tomatoes and mozzarella
300 gr 12.90 bgn **7
Гриловано „Халуми“ върху микс от салати с годжи бери и
мандарини в сироп
Grilled Halloumi cheese with mixed greens,
goji berry and tangerine in syrup
300 gr 15.70 bgn **7
Белени домати с овче сирене и печен патладжан
Peeled tomatoes with sheep milk cheese and roasted eggplant
350 gr 12.90 bgn **7

Предястия

Гъши дроб на тиган поднесен с поширана в анасон и саке круша
и запечено сладко хлебче
Pan made goose foie gras, served with anise and sake poached pear and toasted sweat
wheat bread
200 gr 22.90 bgn **1
Глазирани скариди с Перно гарнирани с фенел и копър
Pernod glazed shrimps garnished with fennel and dill
200 gr 31.90 bgn **2
Сьомгово пате върху пълнозърнест крисп, крема сирене,
перлички хайвер и люти краставички
Salmon pate on top of whole grain crisp cookie,
cream cheese, caviar and chilly gherkins
200 gr 17.00 bgn **1, 4, 7

Супи - Soups

Пилешка бистра супа - Chicken clear soup
250 ml 6.90 bgn **1, 9
Зеленчукова пюре супа - Vegetable cream soup
250 ml 6.90 bgn

Паста и Ризото

Спагети с доматен сос и морски дар
Seafood spaghetti with tomato sauce
350 gr 13.90 bgn **1, 2, 4, 12
Пенне овкусено със сос от горски гъби и спанак
Penne with wild mushrooms and spinach sauce
300 gr 14.90 bgn **1,7
Ризото Примавера - Risotto Primavera
350 gr 14.90 bgn **7,8,14

Основни – Рибни/Main course - Fish

Филе от Лаврак поднесено с крем от картоф и магданоз
Sea bass filet with potato and parsley puree
400 gr 26.90 bgn **4,7
Запечена Сьомга върху пюре от грах и пикантно уасаби
Grilled salmon with green peas puree and spicy wasabi
350 gr 26.90 bgn **4,7
Поширано филе от Калкан с качамак от диви гъби и спанак
Poached turbot filet served with Bulgarian polenta with wild mushrooms and spinach
300 gr 59.90 bgn **4,7

Основни - Main course

Пилешко филе с топла доматена салса и босилеково хлебче
Chicken filet with warm tomato salsa and basil bread
350 gr 20.90 bgn **1
Пилешка пържола подправена с бленд
от източни подправки върху пикантна салата
Chicken steak, spiced up with Eastern blend of spices on top of spicy salad
400 gr 20.90 bgn **1
Агнешки котлети гарнирани с хумус и крем от патладжан
Lamb cutlets garnished with hummus and eggplant puree
450 gr 49.90 bgn **11
Телешки Стек с грилован бейби картоф и задушена салата Литъл Джем
Veal steak with grilled baby carrots and steamed salad Little jem
400 gr 36.90 bgn **9
Телешки ентрекот с медено горчичен сос, акомпаниран със свеж микс от салати
Veal entrecote with honey mustard sauce, accompanied by fresh mixed greens
400 gr 45.90 bgn **9,10,14
Гриловани зеленчуци запечени с моцарела - Grilled vegetables with mozzarella
350 gr 12.90 bgn **7,14

Десерти - Desserts

Грилован ананас с червени боровинки и сладолед
Grilled pineapple with cranberries and ice-cream
8.90 bgn **1, 3, 5, 7, 8
Освежаващ цитрусов чийзкейк с гел от грейпфрут
Fresh citrus cheese cake with grapefruit gel
6.90 bgn **1, 3, 5, 7, 8
Шоколадово-ментов кейк - Chocolate and mint cake
6.90 bgn **1, 3, 5, 7, 8
Шоколадово “ Корни“ с малини - Chocolate muesli bar with raspberries
6.90 bgn **1, 3, 5, 7, 8
**Алергени/ allergens:
1. Зърнени култури съдържащи глутен/ cereals containing gluten 2. Ракообразни и продукти от тях / crustaceans and products thereof
3. Яйца и продукти от тях / eggs and products thereof 4. Риба и продукти от тях / fish and products thereof
5. Фъстъци и продукти от тях / peanuts and products thereof 6. Соя и соеви продукти / soybeans and soy products 7. Мляко и млечни продукти / milk and milk products
8. Ядки / nuts and products thereof 9. Целина и продукти от нея / celery and products thereof 10. Синап и синапено семе (горчица) / mustard and mustard seeds (mustard)
11. Сусамово семе и продукти от него / sesame seeds and products thereof 12. Мекотели и продукти от тях / molluscs and products thereof
13. Лупина и продукти от нея / lupinе and products thereof 14. Серен диоксид и сулфити / sulfur dioxide and sulphites

