
Fresh Summer Salad 23.00 BGN
Parma ham, black figs, apples, lollo bianco, radicchio, 150 g
pomegranate and parmesan chips * 7
Прясна лятна салата 
Парма шунка, черни смокини, ябълки, 
лоло бианко салата, радичио, нар и чипс от пармезан

Octopus & Watermelon 33.00 BGN 
Octopus terrine, sangria marinated water melon, 200 g
yogurt foam, yogurt powder & fresh mint * 4, 7 
Октопод и диня HB + 15 BGN 
Терин от октопод, диня маринована в сангрия,
различни текстури от кисело мляко и прясна мента

Green Asparagus 17.50 BGN
Hollandaise sauce, poached egg & pecorino shavings 200g
Зелени аспержи * 3, 7
Сос Холандез, поширани яйца, флейки от пекорино

The Surf & Turf Carpaccio 35. 00 BGN   
Beef fillet carpaccio with seared crust, scallop sashimi, 175 g 
yuzu gel,  petite salad, olive oil, parmesan & mini croutons * 1, 7    
Карпачо Сърф & Търф HB + 15 BGN
Карпачо от телешко филе, сашими от миди Сен Жак, юзу гел, 
бейби салата, зехтин, пармезан и мини крутони

Salmon Ballоtine 24.00 BGN
Sauce gribiche, lamb’s lettuce & paper bread 180 g
Балотин от сьомга * 1, 3, 4 
Грибиш сос, зелена салата и хрупкав хляб HB + 10 BGN 

Aubergine Parmigiana 20.00 BGN 
Aubergines, parmesan, tomatoes, basil & mozzarella 200 g  
Пармиджана с патладжан * 7
Патладжан, пармезан, домати, босилек, моцарела

Taste of Bulgaria / Вкус от България

Bulgarian Meze Platter 16.00 BGN 
Lutenitsa, snezhanka salad, kyopolou, fresh sheep 350 g 

cheese, marinated chili, banski starec, * 1, 3, 7 

homemade pastarma & crostini 

Плато с български мезета 
Лютеница, салата снежанка, кьопоолу, прясно овче сирене, 

мариновани люти чушки, бански старец, домашна пастърма

и кростини

Shopska Salad / Signature Dish 15.00 BGN  
Cucumbers, tomatoes, peppers, onion, chili, white cheese 220 g
Шопска салата / Традиционно ястие * 7
Kраставици, домати, чушки, лук, чили и сирене

Chilled Sweet Corn Soup 15.00 BGN  
Charred corn, sour cream, black caviar & salted pop corn 200 g  

Студена супа от сладка царевица * 4, 7 
Обгорена царевица, заквасена сметана, черен хайвер HB + 5 BGN 
и солени пуканки

Smoked Aubergine Soup 15.00 BGN 
Honey espuma 200 g 

Супа от пушен патладжан
Пяна от мед

Paccheri alla Vittorio 18.00 BGN
Tomatoes, basil and parmesan 220 g 

Пакери ала Виторио * 1, 3 , 7
Домати, босилек и пармезан

Rainbow Linguine 20.00 BGN 
Beet linguine, spinach linguine & egg linguine tossed in 220 g 

grilled vegetable pesto and finished with saffron foam * 1, 3, 7, 8  

Дъга от лингуини HB + 10 BGN
Лингуини с цвекло, лингуини със спанак и лингуини с яйце,
песто от зеленчуци на скара и шафранова пяна

Gratinated Crespelle 16.00 BGN  
Mushroom and ricotta stuffing, bechamel, ricotta salad & truffle oil 220 g 

Огретен „Креспеле“ * 1, 3, 7
Пълнеж от гъби и рикота, бешамел, „рикота салата“ и 
масло от трюфели

Fagotelli alla Carbonara 25.00 BGN
Filled with parmesan, eggs and cream 180 g 
served with zucchini sauce and pancetta * 1, 3, 7

Фаготели ала Kарбонара HB + 15 BGN
С пълнеж от пармезан, яйца и сметана, 
сервирани със сос от тиквички и панчета

Spaghetti with Maltese Rabbit 18.00 BGN
Tomato based rabbit ragout served with peas and parmesan 220 g  

Спагети с малтийски заек * 1, 3, 7 
Сервирани със заешко рагу с доматен сос, грах и пармезан

Duo of Agnolotti 21.00 BGN 
One is stuffed with lamb ragout and the other with smoked 160 g 
aubergine and potatoes served with edamame & sage butter, * 1, 3, 7 
pecorino & pea shoots HB + 10 BGN 

Дуо от Анелоти
Единият е пълен с агнешко рагу, а другият с пушен патладжан
и картофи, поднесени с едамаме и масло от салвия, пекорино
и кълнове от грах.

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.

Dishes included in HB package: 1 starter, soup, pasta or risotto, 1 main course and 1 dessert. | Ястия,

включени в HB пакета: 1 стартер, супа, паста или ризото, 1 основно ястие и 1 десерт. 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 with Fennel, Sicilian Ricotta & Chili 17.00 BGN  
Lavender flowers & crispy garlic croutons 170 g 
Ризото с фенел, сицилианска рикота и чили * 7 
Цветя от лавандула и хрупкави крутони с чесън

Risotto with Local Sausage 15.00 BGN  
Cherry tomatoes, fresh sheep cheese & chives 170 g 
Ризото с бански суджук * 7
Чери домати, прясно овче сирене и див лук

Tempura Sea Bass 35.00 BGN
Stir fried vegetables, basmati rice & tempura sauce 260 g 
Лаврак Темпура * 6
Запържени зеленчуци, ориз басмати и сос темпура

Salmon Trout 36.00 BGN 
Seared darne of boneless salmon trout, pumpkin & orange puree, 250 g 
radishes, kohlrabi, pumpkin seeds, celeriac puree, chervil & parsley * 4, 7, 9 
Сьомгова пъстърва HB + 20 BGN
Запечатано филе от обезкостена сьомгова пъстърва с пюре от
тиква и портокал, репички, алабаш, тиквени семки, пюре от
целина, керевиз и магданоз

Crispy Bluefin Tuna fillet 65.00 BGN
Tuna marinated in soya and crusted with Japanese 300 g 
breadcrumbs panko, served with potato and lemon cream * 1, 4, 6, 7 
and grilled baby vegetables HB + 30 BGN
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

Corn Fed Chicken Ballotine wrapped in kale 33.00 BGN
Sage & onion stuffing, sweet potato puree, zucchini spaghetti & jus 300 g  
Балoтин от пиле Премиум, обвит в кейл * 7
Пълнеж от салвия и лук, пюре от сладки картофи, 
спагети от тиквички и сос жу

Scallopini al Limone 60.00 BGN
Grilled beef escalopes, steamed asparagus, carrots, parsnips, 300 g
mashed potatoes and lemon sauce * 1, 7

Скалопини ал Лимоне HB + 30 BGN 
Гриловани скалопини от говеждо месо, аспержи на пара, 
моркови, пащърнак, картофено пюре и лимонов сос

Bread Crusted Lamb Loin 55.00 BGN   
Mushy peas, fresh sheep cheese & potato foam, brain croquette 250 g 
and mint sauce * 1, 3, 7
Хрупкаво агнешкo филе HB + 25 BGN 
Пюре от грах, картофена пяна с прясно овче сирене, 
крокета с мозък и сос мента

Trio of Local Pork 32.00 BGN 
Tender loin, crispy belly, blood sausage with creamed spinach, 300 g 
apple & celeriac puree, fava beans & jus * 7, 9      
Трио от свинско месо
Контра филе, хрупкаво коремче, кървавица със спанак и 
сметана, пюре от ябълка и целина, бакла и сос жу

Crispy Quinoa And Potato Balls 25.00 BGN 
Vegan ‘Salsa Verde’ green sauce 180 g
Хрупкави кюфтенца от киноа и картофи * 1
Веган „салса верде“ сос

FRESH PASTA  | ПРЯСНА ПАСТА

MAIN COURSES | ОСНОВНИ ЯСТИЯ



Yogurt Cheese Cake 
Served with summer figs  

Чийзкейк от кисело мляко
Сервира се с летни смокини
120g / 15.00 BGN (1, 3, 7, 8)

Baked Alaska 

Melon & mint ice cream, nuts & strawberry sauce  
Печена Аляска

Сладолед от пъпеши и мента, ядки и сос от ягоди
120g / 15.00 BGN (1, 3, 7, 8) HB upgrade / Полупансион + 5 BGN

Warm Banana and Chocolate Strudel
Filo pastry roll stuffed with banana & chocolate accompanied with vanilla ice cream

Топъл щрудел с банан и шоколад
Завити точени кори пълнени с банан и шoколад, поднесени с ванилов сладолед

120g / 15.00 BGN (1, 3, 7)

Peach Tarte 
Puff pastry, flaked almonds & vanilla sauce  

Торта с праскова
Бутер тесто, флейки от бадеми и ванилов сос

120g / 15.00 BGN (1, 3, 7, 8)

Fresh Strawberries in Amaretto sauce 
Пресни ягоди в Амарето сос

100g / 15.00 BGN (7) HB upgrade / Полупансион + 8 BGN

Assortment of Italian cheese
Served with grissini, biscuits, celery, grapes and fruit chutney 

Асортимент от италиaнски сирена
Сервирани с гризини, бисквити, целина, чътни от грозде и плодове

200g / 30.00 BGN (1, 7) HB upgrade / Полупансион + 18 BGN

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.


