
   

САЛАТИ И ПРЕДЯСТИЯ 
 

Салата „Кози“ 

/микс зелени салати, чери домат, кедрови ядки, портокалов крем, козе сирене с 

прясна плесен/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,8. 

330 гр. | 18.00 лв. 

 

Салата „Дива“ 

/печено червено цвекло, Филаделфия, рукола, пушена сьомга, мед, лешници/  

В това ястие се съдържат алергени с № 5,7,8,9. 

300 гр. | 17.00 лв.  

 

Салата „Цезар“ 

/зелена салата, бекон, чери домати, домашни крутони, пилешко филе, 

пармезан, сос „Цезар“/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 3,6,7. 

300 гр. | 16.00 лв. 

 

Гръцка салата 

/домат, краставица, червен лук, зелена чушка, маслини, краве сирене, риган/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7. 

320 гр. | 9.50 лв. 



 

 

Салата „Капрезе“ 

/чери домат, бейби моцарела, инфузия от червен портокал, босилек/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,8. 

280 гр. | 17.00 лв. 

 

Салата „Емс“ 

/зеле, маруля, моркови, домат, краставица, царевица, копър, дресинг „Винегрет“/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1. 

350 гр. | 9.50 лв. 

 

Домашна тарама 

/разбит хайвер от треска, лимон, чесън, лук, олио/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 2,8,10,11. 

180 гр. | 11.90 лв. 

 

Дзадзики 

/цедено мляко, краставица, копър, чесън, „Перно“, орехи/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 2,8,10,11. 

180 гр. | 11.90 лв. 

 

 

 

 



 

 

Скариди в „Перно“ и лимонова мащерка 

/скариди, „Перно“, зехтин, чесън, лимонова мащерка/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 4,9,14. 

300 гр. | 29.00 лв.               

 

Скаради в темпура  

/скариди „Ebi“, японско брашно, сос унаги, картофено пюре с трюфелов нюанс, сладко 

лютив сос/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,4,7,14. 

220 гр. | 23.00 лв.               

 

 Телешки език с апспержи  

и спайси стърготини 

/телешки език, японско брашно, тогараши, аспержи, чесън, пушен червен пипер/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,11,14. 

200 гр. | 18.00 лв. 

 

Хрупкав калмар 

/сладко лютив сос/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,4. 

250 гр. | 19.00 лв.  

 

 



 

 

Калмар на барбекю 

/риган, „Перно“, лимонов крем/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 4,14. 

250 гр. | 20.00 лв. 

 

      Ципура на грил                                              Лаврак на грил       

      400 - 500 гр. | 25.00 лв.                                                400 - 500 гр. | 24.00 лв.  

 

Пресен улов на деня 

400 гр. - 2000 гр. 

Моля, попитайте обслужващия Ви сервитьор за улова на деня! 

 

 

Супи 
Супа на деня 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 

250 гр. | 6.00 лв. 

Моля, попитайте обслужващия Ви сервитьор за 

предложенията на деня! 

 

 



 

 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ 
 

Крокет от червена леща с млечен сос 

/червена леща, лук, чесън, домат, краставица, нар, прясна чушка, сирене, млечен сос/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,6,7,14. 

320 гр. | 17.00 лв. 

 

Vegan Bowl  

/едамаме, черен ориз, джинджифил, гома уакаме, червено зеле, соев сос, авокадо/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,6,11. 

360 гр. | 15.00 лв. 

 

Френско петле су вид 

/младо петле, романеско, брюкселско зеле, бразилско лукче, тайландско къри/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,14. 

360 гр. | 28.00 лв. 

 

Телешки бузи с коричка от лешник 

/телешки бузи, мармалад от печен сос, пюре от целина, печен лук, лешник, мед/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,8,9. 

400 гр. | 31.00 лв. 



 

 

Патешко бутче „Конфи“ със спаначено ризото и 

диворастящи гъби 

/патешко бутче, ориз „Арборио“, гъби, масло, емулсия от спанак/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,7,14. 

370 гр. | 28.00 лв. 

 

Свински врат су вид с пюре от морков и картофено 

крекерче 

/свински врат, картоф, пюре от морков, пресни билки/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 6,9. 

320 гр. | 19.00 лв. 

 

Паста с диворастящи гъби 

/паста, диворастящи гъби, лук, чесън, пресни билки, домат конкасе, пармезан, 

трюфелово олио/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,3,6,7,14. 

300 гр. | 21.00 лв. 

 

Ризото с емулсия от спанак и диворастящи гъби 

/ориз „Арборио“, диви гъби, пармезан, масло, спанак/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,6,7,9. 

280 гр. | 26.00 лв. 

 

 



 

 

Телешки бургер с пушен чедър 

/телешко месо, чедър, сос „Тартар“, чипс от лук, пържени картофи, кетчуп, медено 

горчичен дресинг/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,3,7,9. 

300 гр. | 17.00 лв. 

 

Телешки стек USA Prime с печени кореноплодни и 

пепър сос 

/телешко бон филе, сезонни зеленчуци,печен сос, чесън, инфузия от червен портокал/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 6,7,9,14. 

300 гр. | 48.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРИЛ ОТ ФЕРМАТА 
 

 

Домашна наденица 

/с гарнитура картофи су-вид/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,9,10. 

200 гр. | 12.00 лв.  

 

Свински ребра 

/с гарнитура картофи су-вид/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,9,10. 

350 гр. | 18.00 лв.  

 

Телешко филе USA PRIME 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,9,10. 

180 гр. | 42.00 лв.  

 

Пилешка пържола 

/с гарнитура картофи су-вид/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 7,9. 

180 гр. | 14.00 лв. 

 

 



 

 

ГАРНИТУРИ 
Картофено пюре с трюфелово олио 

В това ястие се съдържат алергени с № 7. 

180 гр. | 5.50 лв.  

 

Печени кореноплодни 
В това ястие се съдържат алергени с № 7,9. 

180 гр. | 6.50 лв.  

 

Хрупкави картофи с шарена сол 

180 гр. | 4.90 лв.  

 

Печено червено цвекло 

180 гр. | 5.50 лв. 

 

ХЛЯБ И ПИТКИ 

Домашна питка 
В това ястие се съдържат алергени с № 1,3,7,11. 

1 бр. | 1.00 лв. 

 

 

 



 

СЕЛЕКЦИИ 
Селекция от подбрани сирена 

В това ястие се съдържат алергени с № 3,7,9. 

250 гр. | 24.00 лв.  

 

Селекция от избрани сушени колбаси 
В това ястие се съдържат алергени с № 3,8,9. 

250 гр. | 25.00 лв.  

 

 

ДЕСЕРТИ 
Десерти на деня 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.  

180 гр. | 10.00 лв.  

 

Моля, попитайте обслужващия Ви сервитьор за 

предложенията на деня! 

 

 

 

 

 


