
  

 
 

Всички грамажи са за ястие. Към сметката Ви ще бъдат добавени 10% такса обслужване. 

Преди да направите своята поръчка, моля информирайте Вашия сервитьор, ако гост на Вашата маса има 
хранителна алергия. 

(L) – местно ястие; (V) – вегетарианско ястие 

СТАРТЕРИ И САЛАТИ 
 

Вариация на шопска салата (L) (V) 
Домати, краставица, червена чушка, лук и българско бяло сирене  

(400гр) 12 лв. 
 

Средиземноморска салата от хумус с хрупкави брускети (V) 

Нахут, сотиран артишок, чери домати, магданоз 

 (180гр) 14 лв. 
 

Салата с белени домати и моцарела (V) 

Шунка Серано, свежа зелена салата, печена червена чушка, маслини и песто  

(300гр) 16 лв. 

 Сервирана с биволска моцарела 

(300гр) 23 лв. 

  

Салата с гриловани скариди и гуакамоле  

Чери домати и зехтин 

(230гр) 18 лв. 

 

Беломорска салата с грилован октопод  

Моцарела, градинска зелена салата, чери домати, кедрови ядки, каперси,  

хрупкав арабски хляб 

 (300гр) 22 лв. 

сервирана с биволска моцарела  

(300гр) 28 лв. 
 

Традиционна гръцка салата (V) 

Домати, краставици, зелена чушка, маслини Каламата, фета сирене, червен лук, 
каперси и риган, овкусени със зехтин и винен оцет 

(450гр) 16 лв. 

 



  

 
 

Всички грамажи са за ястие. Към сметката Ви ще бъдат добавени 10% такса обслужване. 

Преди да направите своята поръчка, моля информирайте Вашия сервитьор, ако гост на Вашата маса има 
хранителна алергия. 

(L) – местно ястие; (V) – вегетарианско ястие 

Класическа салата Цезар  

Свежа салата айсберг, хрупкав бекон, каперси, аншоа, Цезар дресинг, настъргано 
сирене Грана Падано, крутони и яйце от пъдпъдък  

(300гр) 14 лв. 

С пилешко филе (100гр) 18 лв. 

 

Грилован октопод 

Зехтин и лимонов дип  

(150гр) 18 лв. 

 

Златисто изпържени хрупкави бейби калмари  

Зехтин и лимонов сос  

 (150гр) 14 лв. 

 

Сотирани скариди  

Пикантен зехтин с чесън  

(200гр) 18 лв. 

 

Гриловано кипърско Халуми (V) 

Със салата от печена чушка и мента  

 (220гр) 16 лв. 

 

Френско козе сирене, запечено в авокадо (V) 

Сервирано с чери домати и рукола 

(180гр) 14 лв. 

 

Мариновани печени Каламата маслини (V) 

(100гр) 8 лв. 

 

 

 



  

 
 

Всички грамажи са за ястие. Към сметката Ви ще бъдат добавени 10% такса обслужване. 
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ВЕГЕТАРИАНСКИ ЯСТИЯ & ПАСТА 

 

Вариация от традиционна италианска паста 

/Спагети, талиатели, пълнозърнесто или класическо пене/ 

 

Истински италиански вкус по избор с: 

Пикантен доматен сос с маслини и каперси (V) 

Сос Карбонара 

Класически сос Болонезе 

Сос от диви гъби със сметана (V) 

(300гр) 15 лв. 

 

Задушен боб с люта чушка (L) (V) 

(350гр) 9 лв. 

 

Ризото с манатарки (V) 

Лук и подправки 

(300гр) 15 лв. 

 

Био спагети със сотирани зеленчуци (V) 

Моркови, тиквички, чушка, доматен сос 

 (300гр) 17 лв. 

 

Равиоли със свежо сирене и спанак (V) 

Масло от трюфели 

(250гр) 16 лв. 
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РАЗЯДКИ  

 

(100гр) 6 лв. всяка 

Всички разядки се сервират с препечена чабата с маслини 

 

Гуакамоле, гръцка разядка с патладжан, 

Тирокафтери, разядка от сушени домати и чушки 

 

Комбинирана порция от 4 разядки (200гр) 12 лв. 

 

 

СУПИ 

 

Супа на деня 

(200гр) 6 лв. 

 

Традиционна боб чорба (L) 

Със суджук и местни билки 

(180гр) 8 лв. 

 

Доматена крем супа (V) 

Сушени домати и грана падано 

(200гр) 6 лв. 

 

Пилешка бистра супа  

Със зеленчуци и ориз 

(180g) 8 лв. 
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МЕСНИ ЯСТИЯ 

 

Ребърца от младо прасенце „Су Вид“ 

Поднесени с картофено пюре, глазиран зелен фасул и моркови 

(300гр) 30 лв. 

 

Крехко запечено пиле „Капрезе“ 

Моцарела, доматена салса, балсамиков винегрет, рукола 

(380гр) 22 лв. 

 

Кебап по традиционна рецепта от Близкия Изток 

/агнешко & телешко/ 

Сервира се с дип от йогурт и мента, зелена салата 

(300гр) 22 лв. 

 

Сотирано телешко филе 

Акомпанирано с гъбен сос и талиатели 

(300гр) 29 лв. 
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ПРИГОТВЕНО НА ГРИЛ 

 

Американски Риб-Ай стек 

Сервиран с печен картоф със сметана, царевица и грилован домат 

 (400гр) 45 лв. 

 

Топло маринован стек от свински врат 

Поднесен със сотирани картофи и айвар 

(350гр) 20 лв. 

 

Агнешки Т-боун стек 

Сервирано с пъстро зеленчуково рататуй и печен чесън  

(400гр) 33 лв. 

 

Родопски телешки суджук (L) 

Поднесен с печени картофки с розмарин и зеленчуци на грил 

(300гр) 29 лв. 

 

Стек от пилешко бутче 

Със сотиран спанак и гъби 

(200g) 20 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Всички грамажи са за ястие. Към сметката Ви ще бъдат добавени 10% такса обслужване. 
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МОРСКИ ДАРОВЕ 

 

Октопод на грил 

 Поднесен с чеснови спагети, чери домати, подправки  

(300гр) 25 лв. 

 

Грилована пъстърва (L) 

Сервира се цяла със зелена салата 

(350гр) 16 лв. 

 

Филе от Фагри 

Маслини, чери домати, доматен сос 

Сервирано с микс от свежи зелени салати 

 (350гр) 40 лв. 

 

Филе от лаврак 

Поднесено с топла картофена салата с песто и печени доматки 

(300гр) 23 лв. 
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ДЕСЕРТИ 

 

Цедено кисело мляко с мед и орехи 

(150гр) 7 лв. 

 

Ориенталска наслада 

Баклава с шам фъстък 

(150гр) 8 лв. 

 

Шоколадово суфле (90гр) 

Ванилов сладолед (50гр) 

9 лв. 

 

Крем брюле 

(120гр) 9 лв. 

 

Най-добрият домашно приготвен шоколадов кейк с бадеми и бренди 

(150гр) 9 лв. 

 

Сладолед 

(40гр) 2.50 лв. на топка сладолед 

/Моля, попитайте Вашия сервитьор за селекцията на деня/ 
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ХРАНИТЕЛНИ АЛЕРГЕНИ

СТАРТЕРИ И САЛАТИ
Вариация на шопска салата (L) (V) x x
Средиземноморска салата с хумус (V) x x
Салата с белени домати и моцарела x x x
сервирана с биволска моцарела
Салата с гриловани скариди и гуакамоле x x
Беломорска салата с октопод x x x x x
сервирана с биволска моцарела 
Традиционна гръцка салата (V) x x
Класическа салата Цезар x x x x x
С пържени на тиган пилешки гърди 
Грилован октопод x x
Златисто изпържени хрупкави бейби калмари x x x
Сотирани скариди x x
Гриловано кипърско Халуми  (V) x x
Френско козе сирене запечено в авокадо (V) x x
Мариновани печени Каламата маслини  (V)
ВЕГЕТАРИАНСКИ ЯСТИЯ И ПАСТА
Вариация от традиционна италианска паста x x x
Пикантен доматен сос с маслини и каперси x x x
Сос Карбонара x x
Класически сос Болонезе x x x
Сос от диви гъби със сметана x
Задушен боб с люта чушка (V) x
Ризото с манатарки (V) x x
Био талиатели със сотирани зеленчуци (V) x x x x
Равиоли със свежо сирене и спанак (V) x x x
РАЗЯДКИ 
Гуакамоле x x
Гръцки дип от патладжан x x
Тирокафтери x x x
Дип от сушени домати и чушки x x
СУПИ
Традиционна боб чорба x
Доматена крем супа (V) x x
Пилешка бистра супа x
МЕСНИ ЯСТИЯ
Ребърца от младо прасенце „Су Вид“ x x
Крехко запечено пиле „Капрезе“ x x
Кебап по традиционна рецепта от Близкия Изток x x
Сотирано телешко филе x x x x
ПРИГОТВЕНО НА ГРИЛ
Американски Риб-Ай стек x
Топло маринован стек от свински врат x x
Агнешки Т-боун стек x x
Родопски телешки суджук x
Стек от пилешко бутче x
МОРСКИ ДАРОВЕ
Октопод на грил x x x x x x
Грилована пъстърва x x x
Филе от фагри на грил x x x
Филе от лаврак x x
ДЕСЕРТИ
Цедено кисело мляко с мед и орехи x x
Баклава със шам фъстък x x
Шоколадово суфле x x x x
Крем брюле x x
Шоколадов кейк с бадеми и бренди x x x x x
Сладолед x x


