
 

КАТЕГОРИИ 
 

● Салати 
● Предястия 
● Основни ястия 
● Пици 
● Бургери 
● Паста 
● Ризото 
● Риба 
● Суши 

○ Hosomaki 
○ Futomaki 
○ Uramaki 
○ Higiri 
○ Sashimi 
○ Combo 
○ Salads 
○ Gunkan 
○ Sauces 
○ Fire rolls 
○ New 

● Гарнитури 
● Хляб 
● Десерти 

○ Торти 
 
 
САЛАТИ 
 
 

Гръцка салата 
 
6,98 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
Комбинация от домати, краставици, мариновано сирене в риган, маслини "Каламата", 
пресен пипер и червен лук. 

Салата Туна 
 
9,28 лв. 
Грамаж:  300 гр. 



 

 
Мариновани филенца от риба тон, поднесени с микс от листни зеленчуци, хрупкави 
краставици, чери домати и лек млечен дресинг на основа Филаделфия 
 
 

Салата от листни зеленчуци, авокадо, кедрови ядки, малинова редукция и пармезан 
 
10,88 лв. 
Грамаж:  280 гр. 
 
Салата от листни зеленчуци, авокадо, кедрови ядки, 
малинова редукция и пармезан 

Салата Капрезе 
 
8,48 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Салата Капрезе 

Салата Цезар 
 
8,99 лв. 
Грамаж:  260 гр. 
 
Микс от свежи салатки, панирано сочно пилешко филе, крутони и сос Цезар. 

Салата с Бурата 
 
13,88 лв. 
Тегло: 250 гр. 
 
салата от чери доматки, бурата, рукола, кедрови ядки и маслини Таджаска 

Домати печен пипер, сирене фета и крутони 
8,28 лв. 
Тегло: 320 гр. 
 
Домати, печен пипер, сирене Фета, крутони и червен лук 

Морска салата 
12,88 лв. 
Тегло: 280 гр. 
 
Топли скариди и калмари на плоча в комбинация с крехки салатки, чери доматчета, 
авокадо, сусам и цитрусов дресинг 



 

Салата с цвекло и орехи 
 7,48 лв. 
Тегло: 210 гр. 
 
мариновано цвекло, цветни салатки, спанак, орехи, 
пармезан и лимонов дресинг 

Салата Бали 
 
 7,28 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
екзотична комбинация от зелени тиквички и манго, горчичен дресинг, пармезан и 
карамелизиран сусам 

 
 
 
ПРЕДЯСТИЯ 
 
 

Тарама 
 
5,99 лв. 
Грамаж:  180 гр. 
 
Домашно разбит хайвер с червен лук и магданоз 

Панирани хрупкави тиквички по гръцки с Филаделфия и пармезан 
 
6,98 лв. 
Грамаж:  250 гр. 

Моцарела на плоча с мед и орехи 
7,58 лв. 
Грамаж:  200 гр. 
 
Мека моцарела обвита в хрупкава коричка от точени кори, запечена на плоча и облята с 
ароматен мед и орехи 

Език в масло и чесън 
 
9,98 лв. 
Грамаж:  150 гр. 
 
Език в масло и чесън 



 

Октопод на грил с картофено пюре 
25,98 лв. 
Грамаж:  150 гр. 

Гризини с прошуто 
5,98 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
Гризини с прошуто 
 
 

Гризини 
3,98 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
Гризини 
 

Хумус 
5,99 лв. 
Тегло: 180 гр. 
 
Нахут, тахан, зехтин и ориента 

Меландзане ала Пармиджана 
6,98 лв. 
Тегло: 260 гр. 
 
традиционно италианско предястие от патладжан, домати и моцарела, задушени в 
доматен сос, пармезан и риган 
 

Телешки бузи 
 19,88 лв. 
Тегло: 360 гр. 
 
телешко месо приготвено във вакум, поднесено върху нежен хумус 

Калмари на плоча 
 11,99 лв. 
Тегло: 180 гр. 
 
Калмари на плоча 

Скариди с чесън и масло 
 13,98 лв. 
Тегло: 150 гр. 



 

 
Скариди с чесън и масло 
 

Плато брускети микс 
 9,88 лв. 
Тегло: 250 гр. 
 
Плато брускети микс с колбаси и сирена 

Плато колбаси и серена 
 15,88 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
Плато колбаси и сирена 
 
 

Телешка талиата 
 
 19,88 лв. 
Тегло: 250 гр. 
 
жулиени от крехко телешко месо върху печени зеленчуци, рукола и чери домати с 
пармезан и балсамова редукция 
 

 
 
 
ОСНОВНИ 
 

Телешки стек с Пепър сос 
32,99 лв. 
Грамаж: 400 гр. 
 
крехко телешко бон филе, приготвено на Josper с дървени въглища, презентирано със 
сос Пепър, картофи и гриловани домати 
 

Свинско Иберико 
26,99 лв. 
Грамаж: 350 гр. 
 
свинско месо от иберийски прасенца, приготвено на Josper с дървени въглища и 
поднесено с хрупкави картофи 



 

Пържено пиле с пикантен сос 
11,48 лв. 
Грамаж: 400 гр. 
 
Пържено пиле с пикантен сос 

Крехко пиле със синьо сирене 
12,48 лв. 
Грамаж: 400 гр. 
 
Крехко пиле със сос от синьо сирене върху гръцки хляб 

Свински джолан с картофи и сушени домати 
14,98 лв. 
Грамаж: 600 гр. 
 
Свинско джоланче, приготвено на Josper с пресни картофи на фурна, сушени 
доматчета, печен сос и мащерка 

Пиле Салтинбока 
11,99 лв. 
Грамаж: 350 гр. 
 
Сочно пилешко филе обвито в тънък бекон, подправено с прясна салвия, запечено на 
тиган, гарнирано с картофено пюре, пукани чери домати и печен сос 

Цяло пиле Териаки 
16,98 лв. 
Грамаж: 1.20 kg 
 
Цяло пиле Териаки 

Алпийски шницел 
11,99 лв. 
Грамаж: 350 гр. 
 
класически паниран шницел от свинско бон филе с гарнитура хрупкави картофки, 
крехки салатки и домашна лютеница 
 
 

Свински котлет Балкан 
12,99 лв. 
Грамаж: 500 гр. 
 
специално транжиран свински котлет с част от реброто, изпечен на Josper с дървени 
въглища със запечен картоф и домашна лютеница 



 

Испански крехки свински ребърца с хрупкави картофки 
25,88 лв. 
Грамаж: 650 гр. 
 
ребърца от селектирани испански прасенца, приготвено по технология сувит с хрупкава 
коричка, запечено на Josper с дървени въглища и поднесени върху картофки Steak 
House 

Цяло пиле барбекю 
16,98 лв. 
Грамаж: 1.20 kg 

Цяло пиле по стара българска рецепта 
16,98 лв. 
Грамаж: 1.20 kg 

Цяло пиле с медена горчица 
16,98 лв. 
Грамаж: 1.20 kg 

1/2 пиле барбекю 
9,98 лв. 
Грамаж: 600 гр. 

1/2 пиле по стара българска рецепта 
9,98 лв. 
Грамаж: 650 гр. 

1/2 пиле с медена горчица 
9,98 лв. 
Грамаж: 600 гр. 

1/2 пиле териаки 
9,98 лв. 
Грамаж: 600 гр. 

1/2 пиле за вкъщи ( без сос ) 
ЦЕНА: 5 лв - ВАЖИ САМО ЗА ПРОМОЦИЯТА Hi5 
Грамаж: 600 гр. 
 

Особуко 
 19,88 лв. 
Тегло: 400 гр. 
 
телешки джолан с кост, задушен на фурна с пресни билки, печени зеленчуци и костен 
бульон, представен върху ризото с манатарки и сушени домати 
 



 

 

Тънко шарено месце с домашен сос 
 
 12,88 лв. 
Тегло: 350 гр. 
Тънко шарено месце с домашен сос 
 

Домашни дивечови кюфтета 
 
 12,99 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
Домашни дивечови кюфтета с пресни пържени картофи, едросмляна лютеница, катък и 
печен лук 

Наденица на гребен с хрупкава брускета 
 10,99 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
Наденица на гребен с хрупкава брускета 
 
 

Плума иберико 
 
 29,99 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
крехко свинско месо от иберийски прасенца, приготвено на BBQ с дървени въглища от 
мангрови дървета 
 

Свински ребра 
 29,99 лв. 
Тегло: 800 гр. 
 
ниско температурно вакумно приготвен квадрат от свински ребра в глазура от сос 
барбекю 

Телешки ребра на BBQ 
 29,99 лв. 
Тегло: 600 гр. 
 
телешки ребра приготвени по технология сувит 18 часа, върху въглища от мангрови 
дървета 
 



 

 

Рибай стек Black Angus 
 
15,88 лв. 
Тегло: 100 гр. 
 
Рибай Стек Black Angus 
 

 
 
ПИЦИ 
 

Пица Пепероне 
11,48 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
Хрупкав блат с италианско брашно гарниран с доматен сос, сирене Моцарела и 
пикантен италиански колбас 

Пица Маргарита 
7,99 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
Хрупкав блат с италианско брашно гарниран с доматен сос, овкусен с билков зехтин, 
сирене Моцарела и листенца босилек. 

Пица Капричоза 
9,99 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
Хрупкав блат с италианско брашно гарниран с доматен сос, овкусен с билков зехтин, 
сирене Моцарела, шунка, артишок, пресни печурки. 

Пица Куатро Формаджи 
11,88 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
Хрупкав блат с италианско брашно гарнирано с доматен сос, овкусен с билков зехтин, 
сирене Моцарела, синьо сирене, маскарпоне и пармезан. 

Пица с прошуто и Фиор ди Латте 
 11,88 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
хрупкав блат от италианско брашно приготвено с квас, с Фиор ди Лате, моцарела, 



 

скаморца, прошуто и чеснов зехтин 
 
 
 

Пица Калцоне 
10,99 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
Хрупкав блат с италианско брашно гарнирано с доматен сос, сирене Моцарела, шунка, 
луканка, пресни печурки и кисели краставички. Затворена. 

Пица Милано 
 11,88 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
хрупкав блат от италианско брашно приготвено с квас, гарниран с доматен сос от 
пресни домати, овкусен с билков зехтин, сирене Моцарела, наденичка, пикантен 
колбас, каперси и рукола 
 

Пица с бекон 
 8,99 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
хрупкав блат от италианско брашно приготвено с квас, гарниран с доматен сос от 
пресни домати, овкусен с билков зехтин, сирене Моцарела, бекон и зехтин 
 

Пица Салсича 
 8,99 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
хрупкав блат от италианско брашно приготвено с квас, гарниран с Фиор ди Лате, 
моцарела, домашна наденица, босилек и чеснов зехтин 
 

Пица Карбонара 
 10,88 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
хрупкав блат от италианско брашно приготвено с квас, гарниран със сметана, 
моцарела, бекон, чери домати и билков дресинг 
 
 

Пица Тартуфа 
 



 

 11,98 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
хрупкав блат от италианско брашно приготвено с квас, гарниран с паста от трюфел и 
моцарела 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БУРГЕРИ 
 

Chicago beef burger 
10,88 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
прясно изпечена питка, телешко кюфте, изпечено на Josper с дървени въглища, сирене 
Чедър, пресни домати, крехка салата, кисели краставички и сос Барбекю, гарнирани с 
микс свежи салатки и хрупкави картофки 

Buffalo Black Angus burger 
14,88 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
прясно изпечена питка, сочно телешко мляно месо от Black Angus, изпечено на Josper с 
дървени въглища, сирене Чедър, пресни домати, карамелизиран лук, кисели 
краставички, крехка зелена салата и сос Барбекю, гарнирани с микс свежи салатки и 
хрупкави картофки 

New York Big Burger 
15,88 лв. 
Тегло: 370 гр. 
 
прясно изпечена питка, сочно телешко кюфте, изпечено на Josper с дървени въглища, 



 

сирене Чедър, пресни домати, крехка салата, карамелизиран лук и сос Барбекю, 
гарнирани с микс свежи салатки и хрупкави картофки 

Manhattan crispy burger 
9,99 лв. 
Тегло: 350 гр. 
 
прясно изпечена питка, пилешко филе със сусам, сирене Чедър, крехка салата и 
млечен сос, гарнирани с микс свежи салатки и хрупкави картофки 

Colorado chicken burger 
10,88 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
прясно изпечена питка, пилешко филенце, хрупкав бекон, сирене чедър, зелена 
салатка, домат, кисела краставичка, апетитни сосове и пържени картофки 

Tampa bay sandwich 
12,88 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
тънки слайсове телшко печено месо, карамелизиран лук, черен хляб напоен с телешки 
бульон и BBQ сос 

Brooklyn sandwich 
12,88 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
Дърпано свинско месце с карамелизиран лук, чедър, рукола и BBQ сос върху черно 
хлебче 

Florida sunrise sandwich 
16,88 лв. 
Тегло: 300 гр. 
 
телешка пъстърма, приготвена по американска технология, на дървени въглища в 
комбинация на пушена и печена, нарязана на тънки слайсове с карамелизиран лук, 
горчичен сос в тънки препечени ръжени филийки 

 
 
ПАСТА 
 

Evergreen 
10,99 лв. 
Грамаж:  280 гр. 
 



 

Босилекова прясна паста оваляна в пикорино,чесън, маслен сос и поднесена с пилешко 
роле. 

Спагети Карбонара 
9,99 лв. 
Грамаж:  320 гр. 
 
/домашно приготвена паста, бекон, сметана, моцарела, яйце и пармезан/ 

Паста Болонезе 
9,99 лв. 
Грамаж:  320 гр. 
 
домашно приготвена паста, телешко месо в класическа доматена салса 

Талиатели Куатро формаджи 
10,99 лв. 
Грамаж:  320 гр. 
 
домашно приготвени талиатели с четири вида ароматни сирена 

Лазаня Болонезе 
9,98 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Домашно точени кори, телешка кайма, доматена редукция, сос бешамел и сирене 
Моцарела. 

Талиатели с манатарки 
12,88 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
домашно приготвена паста, задушена в сос с манатарки и пармезан 

Талиатели с телешко и манатарки 
16,98 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Домашно приготвени талиатели с телешко бон филе, задушени в билков доматен сос, 
рукола и ароматен пармезан. 

Равиоли със спанак и рикота 
10,99 лв. 
Грамаж:  260 гр. 
 
Ръчно приготвени равиоли с плънка от рикота и спанак, поднесени с млечно-сметанов 
сос и пармезан. 

 



 

 
 
 
 
 
РИЗОТО 
 

Ризото с манатарки  
12,88 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Ориз Арборио, сирене Филаделфия, ароматни манатарки, задушени в сметанов сос и 
мащерка. 

Ризото с пиле 
9,38 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Ориз Арборио, запечено крехко пилешко филе, броколи, карфиол и кремообразен сос 

 
 
РИБА 
 

Лаврак на Барбекю 
15,88 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Лаврак изпечен на "Josper" с дървени въглища, поднесен с микс от свежи салатки и 
лимонов дресинг. 

Филе лаврак на барбекю 
16,88 лв. 
Грамаж:  300 гр. 

Сьомга котлет 
16,98 лв. 
Грамаж:  350 гр. 
 
приготвена на барбекю на дървени въглища върху пюре от печено цвекло, картофи, 
свежа мащерка, поднесена с палитра от лисни зеленчуци с домати и краставици 

Миди натюр 
10,98 лв. 
Грамаж:  800 гр 
 



 

Невероятните ни миди натюр овкусени със сос Сардиния. 

Миди с ориз и доматен сос 
11,98 лв. 
Грамаж:  600 гр 
 
пресни миди с черупка, задушен ориз, ароматен девисил и доматен сос 

Миди на тенекия 
10,98 лв. 
Грамаж:  700 гр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СУПИ 
 

Супа на деня 
4,58 лв. 
Грамаж:  300 гр. 

Домашна пилешка супичка 
4,98 лв. 
Грамаж:  300 гр. 
 
Домашна пилешка супичка 

 
 
СУШИ 
 

Hosomaki 

Суши Hosomaki Salmon 
6,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, краставици 
 



 

6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Smoked Salmon 
6,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
ориз Харука, нори, Пушена сьомга, краставица. 
 
6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Cucumber 
4,38 лв. 
Тегло: 125 гр. 
 
ориз Харука, нори, краставица, сусам 
 
6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Cucumber and Philadelphia 
4,98 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
ориз Харука, нори, Филаделфия, краставица, сусам 
 
6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Avocado 
5,68 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
ориз Харука, нори, авокадо 
 
6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Avocado and Philadelphia 
5,98 лв. 
Тегло: 135 гр. 
 
ориз Харука, нори, Авокадо, Филаделфия 
 
6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Tuna 
6,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
ориз Харука, нори, филе риба тон 
 



 

6 бр. / сет 

Суши Hosomaki Shrimp 
8,98 лв. 
Тегло: 85 гр. 
 
ориз Харука, нори, скариди Еби, краставици, сусам 
 
6 бр. / сет 

Futomaki 

Суши Futomaki Salmon 
9,48 лв. 
Тегло: 185 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, авокадо. 
 
6 бр. / сет 

Суши Futomaki Pa Nam 
10,98 лв. 
Тегло: 210 гр. 
 
ориз Харука, нори, скариди Еби, месо от снежен рак, краставици, манго, японска 
майонеза, Дракон сос 
 
6 бр. / сет 

Суши Futomaki Tanuki 
10,98 лв. 
Тегло: 190 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, филе риба тон, хайвер масаго черно, авокадо 
 
6 бр. / сет 

Суши Futomaki Nobashi 
10,98 лв. 
Тегло: 205 гр. 
 
ориз Харука, нори, скариди Нобаши, айсберг, тобико хайвер, чеснов сос 
 
6 бр. / сет 

Суши Futomaki Ika 
10,98 лв. 
Тегло: 220 гр. 



 

 
ориз Харука, нори, панирани калмари, тобико хайвер, рукола, чеснов сос, сливов сос, 
манго сос, див лук 
 
6 бр. / сет 

Futomaki Black Magic 
12,88 лв. 

FUTOMAKI TATAMI 
9,48 лв. 

Futomaki Goliath 
20,88 лв. 
Тегло: 210 гр. 
 
Ориз, Нори, Рак с мека черупка в темпура, Рукола, Хайвер от летяща риба, Спайси сос, 
Пикантен манго сос. 
210 г. / 6 бр. 

Uramaki 

Суши Uramaki Philadelphia Golden Salmon 
7,98 лв. 
Тегло: 165 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, филаделфия, авокадо, манго, Дракон сос 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia Shrimp 
8,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
ориз Харука, нори, Филаделфия, тигрова скарида, краставица, сусам 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California King Roll 
18,88 лв. 
Тегло: 340 гр. 
 
ориз Харука, нори, японски омлет, прясна сьомга, риба тон филе, скарида Еби, Спайси 
сос, Дракон сос, японска майонеза 
 
8 бр. / сет 

Суши Crispy Tuna 



 

12,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
нори, филе риба тон, тобико хайвер, рукола, японска майонеза, манго сос, сливов сос 
 
4 бр. / сет 

Суши Crispy Tempured Salmon 
11,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
нори, норвежка сьомга, тобико хайвер, рукола, лют соев сос, манго сос, сливов сос 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia BO Maki Roll 
9,98 лв. 
Тегло: 200 гр. 
 
ориз Харука, нори, скариди Нобаши, авокадо, краставици, филаделфия, сос Унаги, 
японска майонеза 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California Ebi Boom 
12,98 лв. 
Тегло: 185 гр. 
 
ориз Харука, нори, скарида Нобаши, скарида Еби, авокадо, краставици, японска 
майонеза 
 
4 бр. / сет 

Uramaki California Black Dragon 
13,88 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
Ориз, Нори, Авокадо, Краставица, Тихоокеанска скарида темпура, Пушена премиум 
змиорка с унаги сос и сусам 
130 гр. / 4 бр 

Uramaki California Uakame 
9,88 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
Ориз, Нори, Авокадо, Дива сьомга, Премиум филе тон, Уакаме, Хайвер от летяща риба, 
Сусамов дресинг, 130 гр. / 4 бр. 



 

Uramaki California Nobashi 
8,98 лв. 
Тегло: 110 гр. 
 
Ориз, Нори, Авокадо, Краставица, Тихоокеанска скарида темпура, Японска майонеза, 
Хайвер от летяща риба 
110 гр. / 4 бр. 

Uramaki California Haiku 
9,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Ориз, Нори, Авокадо, Краставица, запърлена с никири сос дива сьомга, Японска 
майонеза, Дракон сос, Хрупкава темпура 
150 гр. / 4 бр. 

Суши Uramaki Philadelphia Shik 
8,98 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
ориз Харука, нори, Филаделфия, краставица, прясна сьомга, хайвер тобико 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia Salmon 
9,98 лв. 
Тегло: 155 гр. 
 
ориз Харука, нори, Филаделфия, авокадо, прясна сьомга 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California Salmon 
8,98 лв. 
Тегло: 145 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, авокадо, краставици, тобико хайвер, японска 
майонеза 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California Shrimp 
9,88 лв. 
Тегло: 145 гр. 
 
ориз Харука, нори, Скарида Еби, авокадо, краставица, тобико хайвер, японска майонеза 
 



 

4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia Eel 
10,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
ориз Харука, нори, маринована Змиорка, филаделфия, краставица, сусам, сушен тон, 
унаги сос 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California Smoked Salmon 
7,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
ориз Харука, нори, Пушена сьомга, авокадо, краставица, черен сусам 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia Smoked Salmon 
7,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
ориз Харука, нори, Пушена сьомга, филаделфия, краставица, черен сусам 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia Paradise 
14,98 лв. 
Тегло: 170 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, филаделфия, хайвер от сьомга 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Amazon 
10,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
ориз Харука, нори, маринована Змиорка, краставица, авокадо, Унаги сос, сусам 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki Philadelphia Madagascar 
8,98 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
ориз Харука, нори, Филаделфия, краставица, месо от снежен рак, манго, манго сос. 



 

 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California Panic Roll 
9,98 лв. 
Тегло: 165 гр. 
 
ориз Харука, нори, прясна сьомга, авокадо 
 
4 бр. / сет 

Суши Uramaki California Red Crab 
10,88 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
ориз Харука, нори, Месо от снежен рак, краставица, авокадо, японска майонеза, хайвер 
тобико 
 
4 бр. / сет 

Uramaki Philadelphia Kani 
13,88 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
Ориз, Нори, Нежен крем от камчатски кралски рак с филаделфия, Запърлена с никири 
сос дива сьомга, Японска майонеза, Унаги сос, Хрупкава темпура, Хайвер от летяща 
риба 
160 гр. / 4 бр. 

Nigiri 

Суши Nigiri Shrimp 
5,98 лв. 
Тегло: 65 гр. 
 
ориз Харука, тигрова скарида 
 
2 бр. / сет 

Суши Nigiri Smoked Salmon and Philadelphia 
6,48 лв. 
Тегло: 85 гр. 
 
ориз Харука, пушена норвежка сьомга и филаделфия 
 
2 бр. / сет 

Суши Nigiri Tuna 



 

6,98 лв. 
Тегло: 85 гр. 
 
ориз Харука, риба тон филе 
 
2 бр. / сет 

Суши Nigiri Salmon 
6,88 лв. 
Тегло: 85 гр. 
 
ориз Харука, прясна сьомга 
 
2 бр. / сет 

Суши Nigiri Eel 
7,68 лв. 
Тегло: 70 гр. 
 
ориз Харука, маринована змиорка 
 
2 бр. / сет 

Nigiri Kenzo Тruffle 
6,48 лв. 
Тегло: 80 гр. 
 
Маринована по Японски дива сьомга с Трюфел-манго дресинг 
80 гр. / 2 бр. 

Nigiri Тruffle Tuna 
6,98 лв. 
Тегло: 80 гр. 
 
Мариновано в никири сос премиум филе тон с трюфел-манго дресинг и сусам 
80 гр. / 2 бр. 
 
 
 
 

Sashimi 

Суши Sashimi Salmon Tataki 
12,88 лв. 
Тегло: 105 гр. 
 
Печена норвежка сьомга, лют соев сос 



 

Суши Sashimi Tuna 
12,88 лв. 
Тегло: 95 гр. 
 
Филе от риба тон. 

Суши Sashimi Salmon 
11,88 лв. 
Тегло: 95 гр. 
 
Филе сьомга. 

Суши Sashimi Tuna Tataki 
13,68 лв. 
Тегло: 110 гр. 
 
печено филе риба тон, лют соев сос , черен сусам. 

Shashimi Оsaka Salmon 
12,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Сочни ролца от дива сьомга с рукола, Трюфел-манго дресинг и сусам 
140 гр. / 6 бр. 

Shashimi Оsaka Tuna 
14,98 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Сочни ролца от премиум филе тон с рукола, Трюфел-манго дресинг и сусам 
140 гр. / 6 бр. 

Combo 

Суши King Combo 
38,88 лв. 
Тегло: 630 гр. 
 
Кинг рол, футомаки тануки, хосомаки скарида. 
 
20 бр. / сет 
 
Asahi Combo 
21,88 лв. 
Тегло: 450 гр. 
 
Мини таратор от дива сьомга върху хрупкав оризов крекер със сусам и джинфжифил, 
Саке сан рол, Нобу сан рол 



 

450 гр. / 11 бр. 

Bo San Combo 
27,98 лв. 
Тегло: 460 гр. 
 
Зума сан рол, еби сан рол, Филаделфия, Бо маки рол 
460 гр. / 12 бр. 

Myabi Combo 
34,88 лв. 
Тегло: 600 гр. 
 
Филаделфия Кани, 
Филаделфия Салмон, 
Филаделфия Змиорка, 
Филаделфия Бо маки рол 
600 г. / 16 бр. 

Bushido Combo 
33,00 лв. 
Тегло: 470 гр. 
 
Двойна порция Филаделфия, Бо маки рол, Нагойа рол 
470 г. / 14 бр. 

Santoku Combo 
25,88 лв. 
Тегло: 600 гр. 
 
Двойна порция Саке сан рол, Калифорния Паник рол, Филаделфия пушена сьомга 
600 г. / 16 бр 

Суши Bo Maki Combo 
28,88 лв. 
Тегло: 550 гр. 
 
филаделфия шик, филаделфия мадагаскар, филаделфия скарида, бо маки рол 
 
16 бр. / сет 

Суши Hosomaki Combo 
24,88 лв. 
Тегло: 470 гр. 
 
Сьомга, риба тон, тигрова скарида, краставица. 
 
24 бр. / сет 



 

Суши Salmon Combo 
33,00 лв. 
Тегло: 500 гр. 
 
Футомаки сьомга, хосомаки сьомга, нигири сьомга, гункан икура. 
 
16 бр. / сет 

Суши Nigiri Combo 
29,88 лв. 
Тегло: 400 гр. 
 
нигири Сьомга, нигири тон, нигири тигрова скарида, нигири змиорка, гункан икура 
 
10 бр. / сет 

Суши Philadelphia Combo 
29,88 лв. 
Тегло: 550 гр. 
 
Филаделфия голден салмон, филаделфия змиорка, филаделфия тон, филаделфия 
пушена сьомга. 
 
16 бр. / сет 

Masai Combo 
54,88 лв. 
Тегло: 800 гр. 
 
1/2 Мини тартaр микс, Футомаки Татами, Филаделфия Парадайз, Калифорния Шримп 
манго рол, Хосомаки змиорка 
800 гр. / 23 бр. 

Salads 

Суши Salad Wakame 
8,98 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Мариновани водорасли, гома дресинг, хайвер от летяща риба, портокал, грейпфрут. 
 

Tartar salmon 
15,88 лв. 
Тегло: 200 гр. 
 
Прясна сьомга, авокадо, кедрови ядки, бананов лист, хрупкави брускети, японска 
майонеза, мед 



 

Tartar tuna 
19,88 лв. 
Тегло: 200 гр. 
 
Риба тон, авокадо, кедрови ядки, бананов лист, хрупкави брускети, японска майонеза, 
мед 

Spicy Edamame 
4,88 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
Соеви зърна на пара с чили бобен сос 
120 гр. / порция 

Edamame 
4,88 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
Соеви зърна на пара със сол Малдон 
120 гр. / порция 

Gunkan 

Нямаме нищо тук 

Sauces 

Суши Унаги сос 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Сос Чили Ананас 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Спайси сос 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Манго сос 
0,98 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Филаделфия сос 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Уасаби сос 



 

2,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Джинджифил сос 
0,98 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Сливов сос 
0,98 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Кимчи сос 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Чили сос 
1,50 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Японска майонеза 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Гомадари сос 
1,98 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Пикантен манго сос 
0,98 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Соево-чеснова майонеза 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Суши Дракон сос 
0,98 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Сос Чили Лайм 
1,58 лв. 
Тегло: 20 гр. 

Fire rolls 

Суши Fire Dragon 
22,88 лв. 
Тегло: 400 гр. 
 



 

ориз Харука, нори, маринована змиорка, прясна сьомга, тобико хайвер, краставица, 
филаделфия, японска майонеза, Унаги сос, лайм 
 
8 бр. / сет 

Суши Fire Crab 
23,88 лв. 
Тегло: 400 гр. 
 
ориз Харука, рак с мека черупка, тобико хайвер, краставици, авокадо, Унаги сос, лайм 
 
8 бр. / сет 

Hem 

Kyoto Salmon & Tuna 
12,48 лв. 
Тегло: 210 гр. 
 
Ориз, Нори, Филаделфия, Хайвер от летяща риба, Спайси сьомга, Спайс тон, Темпура, 
Сусам 
210 гр. / 8 бр. 

Nagoya Roll 
8,88 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
Ориз, Соево нори, Филаделфия, Спайси сьомга, Унаги сос, Сусам 
160 гр. / 6 бр. 

Maguro San 
9,98 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Ориз, Филаделфия, Авокадо, Хрупкава темпура, Маринована в никири сос премиум 
филе тон с трюфел-манго дресинг и сусам 
150 гр. / 4 бр. 

Tuna Tataki with Тruffle Мousse 
13,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Запърлено с никири сос премиум филе тон с чили тогараши, сусам и див лук върху 
нежен мус от трюфели и филаделфия 
150 гр. / 5 бр. 

Mini Tartare Crab 
8,98 лв. 



 

Тегло: 90 гр. 
 
Нежен тартар от камчатски кралски рак с хайвер от летяща риба и авокадо върху 
хрупкав оризов крекер със сусам и джинджифил 
90 гр. / 3 бр. 

Sashimi Osaka Mix 
13,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Сочни рулца от дива сьомга и премиум филе тон с рукола, Трюфел-манго дресинг и 
сусам 
140 гр. / 6 бр. 

Mini Tartare Truffle Tuna 
9,88 лв. 
Тегло: 90 гр. 
 
Тартар от премиум филе тон с японски дресинг, Див лук, Трюфел и хайвер от летяща 
риба върху оризов крекер със сусам и джинджифил 
90 гр. / 3 бр. 

Mini Tartare Mix 
16,98 лв. 
Тегло: 180 гр. 
 
Микс тартари върху хрупкави оризови крекери със сусам и джинджифил 
180 гр. / 6 бр. 

Tartare seoul 
15,98 лв. 

Tekyu Shrimp 
7,88 лв. 
Тегло: 90 гр. 
 
Те-кю с тигрови скариди, Филаделфия с черен хайвер от летяща риба, Шрирача чили 
сос и сусам 
90 гр. / 3 бр. 

Tekyu Salmon 
7,98 лв. 
Тегло: 90 гр. 
 
Те-кю с дива сьомга, Филаделфия, Хайвер от сьомга, Шрирача чили сос и сусам 
90 гр. / 3 бр. 

Ebi San 



 

8,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Ориз, Авокадо, , Тихоокеанска скарида темпура, Хайвер от летяща риба 
140 гр. / 4 бр. 

Nigiri Kenzo Тruffle 
6,48 лв. 
Тегло: 80 гр. 
 
Маринована по Японски дива сьомга с Трюфел-манго дресинг 
80 гр. / 2 бр. 

Kyoto Salmon & Crab 
14,88 лв. 
Тегло: 210 гр. 
 
Ориз, Нори, Филаделфия, Хайвер от летяща риба, Спайси сьомга, Спайс тон, Темпура, 
Сусам 
210 гр. / 8 бр. 
 

Nobu San 
8,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Ориз, Филаделфия, Краставица, Запърлена с никири сос дива сьомга с трюфел-манго 
дресинг 
150 гр. / 4 бр. 

Sake San 
8,98 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Ориз, Филаделфия, Авокадо, Хрупкава темпура, Дива сьомга, 150 гр. / 4 бр. 

Zuma San 
12,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Ориз, Нори, Филаделфия, Краставица, Тихоокеанска скарида темпура, Маринована по 
японски дива сьомга с трюфел-манго дресинг, 150 гр. / 4 бр. 

Kenzo San 
8,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Ориз, Филаделфия, Авокадо, Хрупкава темпура, Маринована по японски дива сьомга с 



 

трюфел-манго дресинг 
150 гр. / 4 бр. 

Tekyu Kenzo 
7,98 лв. 
Тегло: 90 гр. 
 
Те-кю с маринована по японски дива сьомга, Филаделфия, Шрирача чили сос и сусам 
90 гр. / 3 бр. 

Tartare tokyo 
19,88 лв. 
Тегло: 170 гр. 

 
 
ГАРНИТУРИ 
 

Зеленчуци на BBQ 

Картофено пюре 

Микс от свежи салатки 

Запечени френски картофи 

 
 
ХЛЯБ 
 

БАЛОН ЕКМЕК 
3,68 лв. 
Грамаж:  160 гр. 

 
 
ДЕСЕРТИ 
 

ТОРТИ 

Торта Флорентина 
5,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
бисквитено-шоколадов блат, мус от маскарпоне, нутела и стърготини от бял шоколад 

Торта Баунти 



 

5,48 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
кокосови блатове, мус от млечен шоколад и заливка от бял шоколад 

Дяволска торта 
6,88 лв. 
Тегло: 180 гр. 
 
шоколадови блатове, шоколад, карамел и лешници 

Банофимису 
6,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Шоколадов блат, крем бял шоколад, карамел, бейлис и банани 

Чийзкейк Орео 
5,98 лв. 
Тегло: 110 гр. 
 
Бисквити Орео, масло, течен шоколад Нутела и сирене Филаделфия 

Торта с праскови 
5,98 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Ванилови блатове, крем маскарпоне, ванилия, сладко от праскови и бял шоколад 

Торта Сникърс 
5,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
Шоколадови платки, мус от млечен шоколад, фъстъци и карамел 

Медена торта със сини сливи 
5,68 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Медени платки, сладко от сини сливи и нежен крем 

Шоколадова целувка - Конкорд 
5,68 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
Шоколадови целувчени блатове, маскарпоне, шоколад 

Шоколадова торта с ягоди и лайм 



 

6,48 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
шоколадови блатове, крем маскарпоне, лайм, бял шоколад и сладко от ягоди 

Торта Шоколадово брюле 
5,48 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
шоколадови блатове, крем брюле и натурален шоколад 

Бисквитена торта 
5,99 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
бисквити, натурален шоколад и маскарпоне 

Тирамису с шам фъстък 
7,88 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
Бишкоти, Маскарпоне, кафе, шам фъстък 

Чийзкейк с вишна 
5,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 

Торта с два вида мус 
5,68 лв. 
Тегло: 190 гр. 
 
шоколадови блатове, маскарпоне, натурален и бял шоколад 

Веган торта 
5,88 лв. 
Тегло: 80 гр. 
 
блат от сушени плодове и бадем, крем от кокосово мляко и натурален шоколад 

Чийзкейк с малини 
5,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 

Тарталета с карамел и ядки 
4,98 лв. 
Тегло: 90 гр. 
 
Маслен блат, карамел и микс от карамелизирани ядки. 



 

Торта с боровинки 
5,48 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
Пандишпанови блатове, крем маскарпоне, боровинки и бял шоколад 

Торта Меренге 
5,28 лв. 
Тегло: 110 гр. 
 
Целувчени блатове с кокос, сметана, банани и шоколад Nutella 

Лешникова целувка 
6,66 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
Целувчени блатове, крем маскарпоне, бял шоколад, лешници 

Черна гора 
6,48 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
Шоколадови блатове, крем вишна с бял шоколад и сладко от амарена 

Десерт Нутела 
5,99 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
бисквитено какаов блат, крем маскарпоне, шоколад нутела и бишкоти 

Чийзкейк с боровинки 
5,98 лв. 

Шоколадов чийзкейк 
5,98 лв. 
Тегло: 140 гр. 

Чийзкейк с ягоди 
5,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 

Чийзкейк лайм 
5,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 

Сардиния шоколадова торта с ядки 
5,98 лв. 
Тегло: 80 гр. 



 

 
Ядки - лешник и орех, шоколад Nutella и крем маскарпоне. 

Морковена торта 
5,88 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Моркови, бадем, портокалов крем и портокалови къдрици. 

Торта Рафаело 
4,98 лв. 
Тегло: 90 гр. 
 
Ванилови блатове, бял шоколадов мус, сметана и кокос. 

Гараш торта 
5,88 лв. 
Тегло: 80 гр. 
 
Орехов блат и крем шоколад. 

Чийзкейк Кари Брадшоу 
5,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 
 
Чийзкейк с нежен вкус - платка от бисквити и ядки, заквасена сметана и ванилия. 

Двойно шоколадово парфе 
5,98 лв. 
Тегло: 150 гр. 
 
Шоколадови блатове, мус от натурален и бял шоколад. 

Еклерова торта 
5,28 лв. 
Тегло: 180 гр. 
 
ванилови блатове, мини еклерчета с млечен и шоколадов крем, заляти с двоен 
шоколад 

Шоколадова торта с банан 
5,68 лв. 
Тегло: 160 гр. 
 
шоколадови блатове, шоколадов мус, банани и шоколадови стърготини. 

Шоколадова торта с лешници 
5,98 лв. 



 

Тегло: 160 гр. 
 
Шоколадови блатове, шоколадов крем, карамелизирани лешници и шоколадови 
стърготини. 

Орехова торта с касис 
4,98 лв. 
Тегло: 130 гр. 
 
Орехов блат, крем йогурт и касис. 

Торта Пистачо 
7,88 лв. 
Тегло: 140 гр. 
 
Шоколадов блат, мус от шам фъстък и бял шоколад. 

Бисквитена торта с крем Брюле 
5,48 лв. 
Тегло: 180 гр. 
 
Бисквитен блат, ядки и крем Брюле. 

Плодова торта 
5,98 лв. 
Тегло: 190 гр. 
 
ванилови блатове, крем Маскарпоне, плодове, филиран бадем 

Чийзкейк боровинка 
5,98 лв. 
Тегло: 120 гр. 

Шоколадова торта с лешник 
5,98 лв. 
шоколадови блатове, шоколадов крем, карамелизирани лешници и шоколадови 
стърготини 

СЛАДОЛЕДИ 

Сладолед Чери Мания 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Банан с шоколад "Черна куела" 
19,88 лв. 
1.00 kg 



 

Сладолед Ананас 
19,88 лв. 
100 гр. 

Сладолед Ванилия 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Страчитела 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Сметана 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Шоколад 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Ягода 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Пистачо 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Натурален Шоколад 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Мента 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Лешник 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Кубано 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Йогурт 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Дъвка 



 

19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Чийзкейк 
19,88 лв. 
1.00 kg 

Сладолед Бяла Куела 
19,88 лв. 
1.00 kg 

 
 
НАПИТКИ 
 

Бира Каменица 
2,69 лв. 
500 мл. 

Кока Кола 
2,48 лв. 
330 мл. 

Кока Кола Zero 
2,48 лв. 
330 мл. 

Фанта 
2,48 лв. 
330 мл. 

Спрайт 
2,48 лв. 
330 мл. 

Минерална вода Банкя 
1,99 лв. 
500 мл. 

 
 


