SOUPS | СУПИ
Pumpkin Velouté
With potatoes, leeks, crumble of amaretti biscuits and
foam of amaretto and ricotta

STARTERS | СТАРТЕРИ
Selection of Italian Salami and Cheese
Parma ham, salami Milano, Felino, bresaola, parmesan, pecorino, smoked
provolone and spicy cacciotta

Селекция от италиански салами и сирена

Парма шунка, салами Милано и Фелино, брезаола, пармезан,
пекорино, пушено проволоне и пикантна качота

230g / 36.00 BGN (7, 8)
Warm Antipasti
Shitake mushrooms and grilled artichoke

Топли Антипасти

Гъби шийтаке и артишок на грил

200g / 25.00 BGN
Fried Caprese
Stuffed mozzarella with tomatoes, basil and anchovy,
garnished with mixed salad

Пържено Капрезе

Пълнена моцарела с домати, босилек и аншоа,
гарнирана с микс от салати

220g / 34.00 BGN (7, 3, 1)

Крем супа от тиква

С картофи, праз, трохи от бисквити Амарети и пяна от амарето и рикота

250g / 15.00 BGN (7, 1)
Zucchini Cream with shellfish and pancetta

Cream of zucchini served with spicy “Riso Venere” cooked in shellfish bisque

Крем от тиквички със скариди и панчета

Крем от тиквички сервиран с пикантен черен ориз
готвен в биск от скариди

250g / 15.00 BGN (7, 14)

FRESH PASTA | ПРЯСНА ПАСТА
Paccheri alla Vittorio
Tomatoes, basil and parmesan

Crispy sushi rice, caramelized figs, pistachios,
orange cracker and citrus mayonnaise

Тар-тар от риба Тон

Хрупкав суши ориз, карамелизирани смокини,
шамфъстък, портокалов крекер и цитрусова майонеза

230g / 42.00 BGN (4, 8, 1)
End of season salad
Parma ham, black figs, apples, lollo bianco, radicchio,
pomegranate and parmesan chips

Салата „Края на сезона“

Парма шунка, черни смокини, ябълки, лоло бианко салата,
радичио, нар и чипс от пармезан

200g / 23.00 BGN (7)
Bluefin Tuna Tataki Nicoise Style
Lightly seared tuna in sesame seeds, baby jem, cherry tomatoes, saffron
potatoes, Kalamata olives, sardines, quail eggs, garlic puree and lemon gel

Туна татаки в стил Ница

Леко изпържена риба тон в сусам, мини салата, чери домати,
шафранови картофи, маслини Kаламата, сардини, пъдпъдъчи яйца,
пюре от чесън и лимонов гел

230g / 42.00 BGN (4, 11)
Prosecco Marinated Pears
Roasted goat cheese in honey, thyme and walnuts

Мариновани круши в просеко

Печено козе сирене в мед, мащерка и орехи

240g / 33.00 BGN (7, 8)
Shopska Salad / Signature Dish
Cucumbers, tomatoes, peppers, onion, chilli, white cheese

Шопска салата / Традиционно ястие

Kраставици, домати, чушки, лук, чили и сирене

Risotto Milanese
Saffron risotto garnished with gold leaf and bone marrow

Ризото Миланезе

Ризото с шафран гарнирано със златен лист и костен мозък

220g / 24.00 BGN (7)
Trio of porcini
Porcini risotto, broth and sautéed

Трио от мантарки

Ризото с манатарки, бульон и соте

230g / 26.00 BGN (7)

MAIN COURSES | ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Wild Sea Bass Cooked in Tagame flavored sea salt
Pesto of spinach and beans, orange and lemon mayonnaise

Див Лаврак готвен в ароматна морска сол

Песто от спанак и боб, майонеза от портокал и лимон

340g / 60.00 BGN (4)
Oven Baked Red Snapper

Пакери ала Виторио

Served with fennel and pernod cream, Taggiasche olives
and risotto of baby vegetables

220g / 18.00 BGN (1, 7)

Сервиран с крем от фенел и перно, маслини таджаске
и ризото от мини зеленчуци

Домати, босилек и пармезан

Spinach & Ricotta Gnudi
Gnudi (kind of Gnocchi type pasta) tossed in walnut and parmesan sauce

Гнуди от спанак и рикота

Гнуди (вид паста от типа на Ньоки) сотирани в сос от орехи и пармезан

Bluefin Tuna Tar Tar

RISOTTO | РИЗОТО

240g / 18.00 BGN (1, 3, 7, 8)
Linguine Aglio e Olio

Olive oil, garlic, chili, prawn’s bisque, bread crumbs spiced
with anchovies, capers, thyme and onions

Лингуини „Aglio e Olio“

Зехтин, чесън, чили, сос от скариди, хлебни трохи
овкусени с аншуа, каперси, мащерка и лук

200g / 30.00 BGN (1, 2, 3, 4, 14)

Печен на фурна риба ред снапер
360g / 65.00 BGN (4, 7)
Crispy Bluefin Tuna fillet

Tuna marinated in soya and crusted with Japanese breadcrumbs panko
served with potato and lemon cream and grilled baby vegetables

Хрупкаво филе от риба тон

Риба тон маринована в соев сос и панирана в японска галета панко,
сервирана с крем от картофи и лимон и бейби зеленчуци на грил

320g / 70.00 BGN (1, 4, 6, 7)
Lamb French Rack
Served with sautéed potatoes, peas and mint cream

Агнешки котлети

Сервирани с картофи соте и крем от грах и мента

540g / 85.00 BGN (7)

Fagotelli alla Carbonara

“Straccetti” of Veal

Filled with parmesan, eggs and cream
served with zucchini sauce and pancetta

With porcini mushrooms, rucola, cake of potato, mozzarella and parmesan

С пълнеж от пармезан, яйца и сметана,
сервирани със сос от тиквички и панчета

400g / 72.00 BGN (7)

Телешки „Страчети“

Фаготели ала Kарбонара

С манатарки, рукола, картофен кейк, моцарела и пармезан

230g / 25.00 BGN (1, 3, 7)

Cooked in Marsala, green pepper corns and parmesan,
garnished with parmigiana of zucchini

Classic Cannelloni
Stuffed with veal ragout, cooked in tomato,
bechamel sauce and gratinated with parmesan

Класически канелони

Пълнени с телешко рагу, приготвено в бешамел сос и домати
и запечени с пармезан

Cubes of corn-fed chicken
Кубчета от пиле премиум

Готвени в Mарсала, зелен пипер и пармезан,
гарнирани с пармиджана от тиквички

400g / 48.00 BGN (7)
Scallopini al Limone

300g / 22.00 BGN (1, 3, 7)

Grilled beef escalopes, steamed asparagus, carrots, parsnips, mashed
potatoes and lemon sauce

Casoncelli alla Bergamasca

Гарнирани ескалопи от говеждо месо, аспержи на пара, моркови,
пащърнак, картофено пюре и лимонов сос

Filled with Taleggio cheese, tossed in light parmesan sauce,
served with purple potato espuma and tartufo

Казончели ала Бергамаска

Пълнени със сирене Tаледжио, сотирани в лек пармезанов сос
и сервирани с пяна от лилави картофи и трюфел

190g / 15.00 BGN (7)

200g / 21.00 BGN (1, 3, 7)

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

Скалопини ал Лимоне
380g / 60.00 BGN (7)

Crispy Quinoa And Potato Balls
Vegan ‘Salsa Verde’ green sauce

Хрупкави кюфтенца от киноа и картофи
Веган салса верде сос

220g / 25.00 BGN (1)
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

