
Antipasti Misto
Parma ham, salami Milano, Felino, bresaola, parmesan, pecorino, 

smoked provolone, spicy cacciotta and mozzarella

Антипасти Мисто
Парма шунка, салами Милано и Фелино, брезаола, пармезан, 

пекорино, пушено проволоне, пикантна качота и моцарела

200g / 36.00 BGN (7, 8)

Black Angus Carpaccio 
“Nizzarda” quail egg, purple potato, taggiasche olives, green beans, 

anchovies, cherry tomatoes and sprouts 

Карпачо Блек Ангъс
„Ницарда” пъдпъдъчи яйца, лилави картофи, маслини таджаске, 

зелен фасул, аншуа, чери домати и кълнове

160g / 36.00 BGN (3, 4, 6, 9, 10, 11, 12)

Vitello Tonnato
Mix leaves salad, capers, tuna cream and fresh tuna

Витело тонато
Микс от зелени салати, каперси, крем от риба тон и свежа риба тон

180g / 29.00 BGN (3, 4, 8, 9, 10, 12)

Octopus Carpaccio 
Sauce of rucola, carrot, apple and passion fruit, 

peach carpaccio and fried quinoa

Карпачо от октопод
Сос от рукола, моркови, ябълка и маракуя, 

карпачо от праскови и пържена киноа

200g / 45.00 BGN (14)

Seafood Salad 
Mussels, clams, shrimps, calamari, octopus, lime and red bell peppers

Салата от морски дарове
Черни миди, вонголе, скариди, калмари, октопод,

лайм и червени чушки

200g / 35.00 BGN (1, 2, 4, 9, 14)

“Caprese di Burrata” 
Grilled zucchini and aubergine, peeled pink tomato 

and mixed green salad 

Капрезе Бурата
Тиквички и патладжан на грил, белени розови домати

и микс от зелени салати

200g / 28.00 BGN (7, 12)

Aubergine Parmigiana
Fried aubergine, tomato sauce, mozzarella, parmesan, 

basil and burrata espuma

Пармиджана от патладжан
Пържен патладжан, доматен сос, моцарела, пармезан,

босилек и еспума от бурата
180g / 20.00 BGN (7)

“Cacciucco Livornese” Fish Soup 
Mussels, prawns, calamari, clams, sea bass, octopus, 

chilly and grilled bread

„Качуко Ливорнезе” рибена супа
Черни миди, скариди, калмари, миди вонголе, лаврак, 

октопод, чили и фокача на грил

220g / 32.00 BGN (2, 4, 9, 12, 14)

Melon Gazpacho 
Celery, saffron, lime marinated shrimps, melon and basil ice cream

Гаспачо от пъпеш
Целина, шафран, мариновани с лайм скариди, 

сладолед от пъпеш и босилек

200g / 21.00 BGN (2, 4, 9)

FRESH PASTA  | ПРЯСНА ПАСТА

Paccheri alla Vittorio
Tomatoes, basil and parmesan balls 

Пакери ала Виторио
Домати, босилек и гранела от пармезан

210g / 18.00 BGN (1, 7, 12)

The Original Spaghetti Carbonara 
Egg, pecorino romano and white pepper

Спагети Карбонара по оригинална рецепта
Яйце, пекорино романо и бял пипер

230g / 21.00 BGN (1, 3, 7)

Vegetarian Lasagna 
Basil pesto, mozzarella, parmesan and pine nuts 

Вегетарианска лазаня
Песто от босилек, моцарела, пармезан и кедрови ядки

210g / 18.00 BGN (1, 3, 5, 7, 8)

Linguine Aglio e Olio  
Olive oil, garlic, chili, prawn’s bisque, bread crumbs spiced with 

anchovies, capers, thyme and onions 

Лингуини с чесън и зехтин
Зехтин, чесън, чили, сос от скариди, хлебни трохи с аншуа,

каперси, мащерка и лук

180g / 30.00 BGN (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12)

Fagotelli alla Carbonara
Filled with parmesan, eggs and cream served 

with asparagus sauce and pancetta

Фаготели ала Kарбонара
С пълнеж от пармезан, яйца и сметана, 
сервирани със сос от аспержи и панчета

200g / 25.00 BGN (1, 3, 7, 12)

Black Ravioli Stuffed with Lobster 
Saffron and asparagus sauce and burrata espuma

Черни равиоли пълнени с омар
Сос от шафран и аспержи и еспума от бурата

230g / 60.00 BGN (1, 2, 3, 4, 7, 9, 12)

MAIN COURSES | ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Slow cooked Crispy Octopus 

Aromatized with lime zest, potatoes and prawns mayonnaise 

Хрупкав октопод приготвен на тих огън
Овкусен с кори от лайм, картофи и майонеза от скариди

280g / 60.00 BGN (1, 2, 4, 7, 12, 14)

Prawns Burger 
Peas veloute and ricotta cream

Бургер със скариди
Сос от грах и крем от рикота

300g / 55.00 BGN (1, 2, 7)

Pan Seared Sea Bass Fillet 
Cherry tomato, capers and taggiasche olives sauce, 

prosecco and smoked gnocchi 

Сотирано филе от див лаврак
Сос от чери домати, каперси и маслини таджаске,

просеко и пушени ньоки

280g / 55.00 BGN (1, 4, 7, 12)

Stuffed Rabbit “sous vide”
Stuffed with foie gras and wrapped in pancetta, cacciatora sauce, 

confit potato and spinach quenelle

Заек приготвен на тих огън
Пълнен с гъши дроб и увит в панчета, качатора сос,

картофи конфи и кенел от спанак 

290g / 60.00 BGN (3, 5, 7, 8, 9, 12)

Slow Cooked Pork Cutlet 
Mustard veloute, potato and celeriac mille-feuille

Бавно готвен свински котлет
Велуте от горчица и милфьой от картофи и целина

300g / 40.00 BGN (3, 7, 9, 10, 12)

Black Angus Tagliata
Rucola and parmesan shavings 

Талята Блек Ангъс
Рукола и настърган пармезан

250g / 60.00 BGN (7)

Crispy Quinoa And Potato Balls 
Vegan “Salsa Verde” green sauce

Хрупкави кюфтенца от киноа и картофи
Веган салца верде

220g / 25.00 BGN

SOUPS | СУПИ

STARTERS | СТАРТЕРИ

RISOTTO |  РИЗОТО

REGULATION (EU) No 1169/2011 about substances or products causing allergies | Descriptions of

the allergens | Dietary descriptions to the dishes РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) No 1169/2011, относно

вещества и продукти, причиняващи алергии | Описание на алергени | Диетично описание на

ястията. All prices are mentioned in BGN and include 20% VAT. | For all dietary or gluten free

requirements, please ask your waiter. |Weight of meat is given in raw state. Всички цени са

посочени в „лева“ и включват 20% ДДС. | За всички диетични или без глутен изисквания,

моля, обърнете се към Вашия сервитьор. | Теглото на месото е посочено в сурово състояние.

1. Wheat products containing gluten | Пшенични продукти, съдържащи глутен 2. Crustaceans and

its products | Ракообразни и съдържащите ги продукти 3. Eggs and its products | Яйца и

съдържащите ги продукти 4. Fish and its products | Риби и съдържащите ги продукти 5. Peanuts

and its products | Фъстъци и съдържащите ги продукти 6. Soya seeds and its products | Соеви

семена и съдържащите ги продукти 7. Milk and its products | Мляко и съдържащите го продукти

8. Nuts and its products | Ядки и съдържащите ги продукти

9. Celeriac and its products | Целина и съдържащите я продукти 10. Mustard and its

products | Горчица и съдържащите я продукти 11. Sesame seeds and its products | Сусамови

семена и съдържащите ги продукти 12. Sulfur dioxide and sulfites in concentrations higher

than 10 mg | Серен диоксид и сулфати в концентрация по-висока от 10 мг 13. Lupin and its

products | Лупина и съдържащите я продукти 14. Shellfish and its products | Миди и

съдържащите ги продукти

Risotto Milanese 
Saffron risotto garnished with gold leave & bone marrow

Ризото Миланезе
Ризото с шафран гарнирано със златен лист и костен мозък

190g / 24.00 BGN (7, 9, 12)

Risotto Vongole and Potato
Prawns wrapped in pancetta with lemon sauce and pecorino

Ризото вонголе и картофи
Скариди увити в панчета със сос от лимон и пекорино

200g / 42.00 BGN (2, 4, 7, 9, 12, 14)



Nutella Tiramisu 

Crispy chocolate balls

Нутела тирамису

Хрупкави шоколадови топчета

150g / 15.00 BGN (1, 3, 7, 8)

Strawberries and White Chocolate Mousse 

Mascarpone cream, white chocolate, strawberry and coconut flakes

Бял шоколадов мус с ягоди

Крем маскарпоне, бял шоколад, ягоди и кокосови стърготини

150g / 15.00 BGN (3, 7, 8)

Cappuccino Goloso

Cardamom crème brûlée, coffee gel, chocolate hazelnut, lemon biscuit, cream and cocoa powder

Капучино голозo

Крем брюле с кардамон, гел от кафе, лешников шоколад, лимонови бисквити, сметана и какао 

150g / 15.00 BGN (1, 3, 5, 7, 8)

Chocolate Duet

Crispy dark chocolate, white chocolate cream and seasonal fruits, cantuccini crumble

Шоколадово дуо

Хрупкав черен шоколад, крем от бял шоколад, сезонни плодове и кантучини кръмбъл

150g / 15.00 BGN (1, 3, 5, 7, 8, 12)

Assortment of Italian cheeses

Асортимент от италиaнски сирена
150g / 30.00 BGN (1, 3, 7, 9)

DESSERTS | ДЕСЕРТИ

REGULATION (EU) No 1169/2011 about substances or products causing allergies | Descriptions of the allergens | Dietary descriptions to the dishes

РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) No 1169/2011, относно вещества и продукти, причиняващи алергии | Описание на алергени | Диетично описание на ястията.

1. Wheat products containing gluten | Пшенични продукти, съдържащи глутен 2. Crustaceans and its products | Ракообразни и съдържащите ги

продукти 3. Eggs and its products | Яйца и съдържащите ги продукти 4. Fish and its products | Риби и съдържащите ги продукти 5. Peanuts and its

products | Фъстъци и съдържащите ги продукти 6. Soya seeds and its products | Соеви семена и съдържащите ги продукти 7. Milk and its products

Мляко и съдържащите го продукти 8. Nuts and its products | Ядки и съдържащите ги продукти 9. Celeriac and its products | Целина и съдържащите

я продукти 10. Mustard and its products | Горчица и съдържащите я продукти 11. Sesame seeds and its products | Сусамови семена и съдържащите

ги продукти 12. Sulfur dioxide and sulfites in concentrations higher than 10 mg | Серен диоксид и сулфати в концентрация по-висока от 10 мг

13. Lupin and its products | Лупина и съдържащите я продукти 14. Shellfish and its products | Миди и съдържащите ги продукти

All prices are mentioned in BGN and include 20% VAT. | For all dietary or gluten free requirements, please ask your waiter. |Weight of meat is given in raw

state. Всички цени са посочени в „лева“ и включват 20% ДДС. | За всички диетични или без глутен изисквания, моля, обърнете се към Вашия

сервитьор. | Теглото на месото е посочено в сурово състояние.


