
Салати 

 

 

 

Традиционна салата         300 гр. / 9.00 лв. 
Розов домат, прясно сирене, печени чушки и босилек 

Алергени: 7 

 

Салата с козе сирене        250 гр. / 15.00 лв. 
Микс от свежи салати с печено козе сирене и ябълки конфи   

Алергени: 1, 7 

 

Салата Ница        300 гр. / 15.00 лв. 
Микс от салати, маринована риба тон, бланширан зелен фасул,  

картофи на пара, яйце, червен лук и дресинг 

Алергени: 1, 3, 10 

 

Салата Цезар        250 гр. / 13.00 лв. 
Микс салати, панирани пилешки филенци, хрупкав бекон, 

пармезан и салатен сос 

Алергени: 3, 4, 10 

 

Салата Синьо сирене        300 гр. / 12.00 лв. 
Бейби спанак, синьо сирене, чери домати, пресен лук и дресинг 

Алергени: 7 

 

Салата Капрезе         300 гр. / 10.00 лв. 
Домати, моцарела и босилково песто 

Алергени: 7 

 

Италианска салата с пиле и ябълки     300 гр. / 10.00 лв. 
Пилешко филе, пресни ябълки и дресинг 

Алергени: 6 

 

Салата Пене        300 гр. / 8.50 лв. 
Салата с пене, запържен бекон, пресни зеленчуци и салатен сос 

Алергени: 1,3 

 

Салата Морски дарове       300 гр. / 12.00 лв.  
Микс от салати, мариновани морски дарове, пресен лук, червен лук 

Алергени: 4, 11, 12 

 

Предястия 

 

 

 

Гъши дроб          200 гр. / 27.00 лв. 
Сервиран с брускети върху канапе от карамелизирани ябълки   

Алергени: 1 
 

Манатарки соте       200 гр. / 12.00 лв. 
с чесън, бяло вино и див лук     

Алергени: 7 



 

Авокадо аиоли         300 гр. / 15.00 лв.  
Сервирано с микс от салати и скариди 

Алергени: 2, 3, 7 
 

Руладини от сирена с пълнеж от гъби     300 гр. / 19.00 лв. 
Палачинка от четири вида сирена с пълнеж сотирани печурки  

Алергени: 7 
 

Гриловани миди Сен Жак       180 гр. / 30.00 лв. 
с цитрусов сос и сотирани гъби  

Алергени: 4, 12 
 

Скариди на плоча        250 гр. / 25.00 лв. 
с копър и чесън 

Алергени: 2, 4 
 

Октопод на плоча        200 гр. / 29.00 лв. 
с перно, чери домати, маслини, спанак и зехтин 

Алергени: 4, 12 
 

Калмари на плоча       200 гр. / 15.00 лв. 
със зехтин и лимон  

Алергени: 4, 12 
 

Зеленчуци на плоча        200 гр. / 8.00 лв. 
Мариновани тиквичка, патладжан, гъби, лук, морков на плоча 

Алергени: - 
 

Печен патладжан        300 гр. / 12.00 лв. 
Цял патладжан с пълнеж от бяло сирене, орехи и пресен домат 

Алергени: 1, 3 

 

Тартар 

 

 

 

Тартар от сьомга        220 гр. / 16.00 лв. 
Приготвен с авокадо, овкусен с черен пипер, лимон и шалот, сервиран със сушени плодове 

Алергени: 4, 6, 11 
 

Тартар от тон          220 гр. / 21.00 лв. 
Приготвен с авокадо, овкусен с черен пипер, лимон и шалот, сервиран със сушени плодове 

Алергени: 4, 6, 11 
 

Тартар от телешко        350 гр. / 28.00 лв. 
Прясно телешко бонфиле сервирано със сурово яйце, сосове и подправки  

Алергени: 3, 11 
 

 

Прясна паста 



Таглиатели, пене или спагети 

 

 

Паста  Болонезе        350 гр. / 13.00 лв. 
Телешко рагу, доматен сос, чесън, пармезан и червено вино 

Алергени: 1, 7 
 

Паста с пресен лук и прошуто      350 гр. / 12.00 лв. 
Прошуто, пресен лук, доматен сос, чесън и пармезан 

Алергени: 1, 7 
 

Паста със сьомга        350 гр. / 18.00 лв. 
Сьомга филе, сметана, пресен лук, босилек, чесън и пармезан 

Алергени: 1, 4, 6, 7 
 

Паста Али олио и пеперончино     350 гр. / 10.00 лв. 
Масло, чесън, чили и пармезан 

Алергени: 1, 7 
 

Паста Арабията        350 гр. / 11.00 лв. 
Доматен сос, чесън, босилек, чили и пармезан 

Алергени: 1, 7 
 

Паста Карбонара       350 гр. / 14.00 лв. 
Бекон, яйце, печурки, сметана, чесън, босилек и пармезан 

 

Алергени: 1, 6, 7 

 

Ризото 

 

 

 

Ризото с манатарки       350 гр. / 16.00 лв. 
Манатарки, сметана, чесън, босилек и пармезан 

Алергени: 1, 6, 7 
 

Ризото с телешко и сушени домати    350 гр. / 26.00 лв. 
Телешко бонфиле, сушени домати, пресен лук, чесън, босилек и пармезан 

Алергени: 1, 6, 7 
 

Ризото със сьомга       350 гр. / 17.00 лв. 
Сьомга филе, пресен лук, чесън, сметана,босилек и пармезан 

Алергени: 1, 4, 6, 7 
 

Ризото Фрути ди маре      350 гр. / 14.00 лв. 
Мариновани морски дарове, пресен лук, чесън, сметана, босилек и пармезан 

Алергени: 1, 4, 6, 7 
 

Ризото пиле и аспержи      350 гр. / 16.00 лв. 
Пилешко филе, пресни аспержи, сушени домати, лук, чесън, босилек и пармезан 

Алергени: 1, 6, 7 
 

 



 

Основни ястия 
 

Телешко 

 

Бургер Лили Фам        300 гр. / 15.00 лв. 
със зряло говеждо Блек Ангъс приготвен по Ваш избор - със сирене чедър или  

синьо сирене, с люти чушки халапеньо, домат, салата и пържени картофи 

Алергени: 1, 6, 7 
 

Говежди рибай стек Блек Ангъс     300 гр. / 48.00 лв.  
със сос по Ваш избор - винен сос, сос синьо сирене, пепър сос, тартар сос или сос беарнез 

Алергени: - 
 

Пепър стек         300 гр. / 36.00 лв. 
Телешко бонфиле, сос демиглас и черен пипер 

Алергени: - 
 

Телешки бузи Бургиньон       350 гр. / 24.00 лв. 
Телешки бузи, червено вино, морков, целина, картоф и подправки 

 

Алергени: 1, 9 

 

Виенски шницел        350 гр. / 15.00 лв. 
Панирано свинско филе сервирано с пържени картофи и лимоново масло 

 

Алергени: 1, 3, 7 

 

Патица 

 

Патешки гърди         300 гр. / 26.00 лв. 
сервирани с аспержи, сушени домати и кленов сироп 

Алергени: - 
 

Патешко конфи        300 гр. / 24.00 лв. 
Патешко бутче конфи сервирано с картофи соте  

Алергени: - 
 

Патица по унгарски        300 гр. / 24.00 лв. 
Патешки гърди пържени с червено зеле и бяло вино 

Алергени: - 
 

 

Свинско 

 

Свински гранд котлет       400 гр. / 16.00 лв. 
Печен гранд котлет приготвен с горчичено - сметанов сос  

Алергени: 6, 10 
 

Свински врат        300 гр. / 14.00 лв. 



Приготвен на плоча 

Алергени:  

 

Скалопини с пармезан        300 гр. / 19.00 лв. 
Свинско бонфиле задушено с бяло вино, сервирано с пармезан 

Алергени: 1, 7 
 

Свински жулиени        300 гр. / 19.00 лв. 
Свинско бонфиле пържено със зелен фасул, червен пипер и чесън 

Алергени: 1 
 

Свинско бон филе       300 гр. / 21.00 лв. 
Стек от свинско бонфиле запечено със синьо сирене и сос боровинки 

Алергени: 7 

Пиле 

 

Пържола от пилешки бут      250 гр. / 11.00 лв. 
Приготвена на плоча 

Алергени:  
 

Пълнено пилешко филе       300 гр. / 17.00 лв. 
Пилешко филе с кашкавал, орехови ядки, магданоз и босилек 

Алергени: 1, 7 
 

Пиле Дижон         300 гр. / 13.00 лв. 
Пилешко филе с гъби, сметана и горчица  

Алергени: 1, 6, 7, 11 
 

Пилешки хапки соте        300 гр. / 12.00 лв. 
Пилешко филе соте с шалот, чесън и масло 

Алергени: 7 
 

Пиле Грийн         400 гр. / 18.00 лв. 
Пилешко филе, спанак, сирене и сметана 

Алергени: 6, 7 
 

 

Агнешко 

 

Агнешки котлетчета       250 гр. / 23.00 лв. 
Приготвени на грил сервирани със свежи салати 

Алергени: - 
 

Агнешко рагу         300 гр. / 22.00 лв. 
Агнешки бут приговен с бяло вино и зеленчуци 

 

Алергени: 1, 7 

 

Риби 

 

Филе лаврак         250 гр. / 18.00 лв. 
Алергени: 4 



 

Филе сьомга        250 гр. / 17.00 лв. 
Алергени: 4 

 

Стек риба тон със сусам      220 гр. / 26.00 лв. 
Алергени: 4 
 

Цяла Пъстърва        400 – 600 гр. / 13.00 лв. 
Алергени: 4 
 

Цял Лаврак         400 – 600 гр. / 24.00 лв. 
Алергени: 4 
 

Цяла Ципура        400 – 600 гр. / 21.00 лв. 
Залята с чеснова паста 

Алергени: 4 
 

Супи  

 

 

Доматена крем супа        300 гр. / 7.00 лв. 
Домати, чесън, босилек, свежо сирене 

Алергени: 6, 7 
 

Крем супа аспержи       300 гр. / 9.00 лв. 
Аспержи, картофи, сметана, крутони 

 

Алергени: 1, 6 

 

 

 

Гарнитури по избор към основни ястия: 
 

 

Домашно картофено пюре / Прясно пържени картофи 150 гр. / 2.50 лв. 

Сотирани картофи / Паста  / Задушени зеленчуци  

Задушен спанак / Печени зеленчуци / Задушен бял ориз    

 

Аспержи          150 гр. / 5.00 лв. 

 

Десерти 

Селекция от френски десерти подбрани от нашия френски сладкар 

 

 

Лимонова Целувка                180 гр. / 6.50 лв. 
Алергени: 1, 3, 7 



 

Френски еклер        120 гр. / 6.00 лв. 
Алергени: 1, 3, 7 

 

Торта с бял шоколад и плодове     180 гр. / 7.50 лв.  
Алергени: 1, 3, 7 

 

Френски макарон       120 гр. / 7.00 лв. 
Алергени: 1, 3, 7 

 

Тарт Татен         220 гр. / 6.50 лв. 
Алергени: 3, 7 
 

Павлова          120 гр. / 5.50 лв. 
Алергени: 1, 3, 7 

 

Крем карамел         120 гр. / 4.80 лв. 
Алергени: 3, 7 
 

Шоколадов мус        110 гр. / 5.20 лв.  
Алергени: 1, 3, 7 

 

Топка домашен сладолед       80 гр. / 2.20 лв. 
Алергени: 3, 7 
 

Топка домашно сорбe        80 гр. / 2.50 лв. 
Алергени: - 

 

Разядки 

 

 

 

150 гр. – 4.00 лв. 

 

Кимчи 
Китайско зеле, чили, ферментирала  

доматена паста 

Алергени: 2, 12 
 

Виетнамска туршия 
Дайкон и моркови с оризов оцет  

Алергени: 1 
 

Едамаме  
Японски боб 

Алергени: 1, 6 

 

Уакаме 
Алергени: 6, 11 
 

Пикантни краставици 



Краставици със сусам, чили сос,соев сос и рибен сос 

 

Алергени: 2, 11, 12 
 

 

 

Салати 

 

 

Тайландска салата с телешко      300 гр. / 17.00 лв. 
Телешко бон филе, червено зеле, чери домати, маруля, чушки, краставици,  

моркови, лук, мента, лимонова трева, кориандър и салатен дресинг  

Алергени: 2, 6, 12 
 

Салата сашими сьомга      300 гр. / 12.00 лв. Бейби спанак, сашими 

сьомга, нудъли, авокадо и дресинг  

Алергени: 1, 4, 6 
 

Салата Таити        300 гр. / 20.00 лв. 
Филе риба тон, шалот, лайм, чушка, домат, краставица, кокосово мляко,  

сервирана върху подложка от зелена салата 

Алергени: 1, 4, 6 
 

Салата Скарида темпура      300 гр. / 18.00 лв. 
Салати микс, скарида темпура и дресинг  

Алергени: 1, 4, 6 
 

Салата Пикантни калмари      300 гр. / 15.00 лв. 
Микс салати, калмари на плоча и дресинг  

Алергени: 1, 4, 6, 12 
 

Салата със стъклени нудъли и пилешко филе  300 гр. / 8.50 лв. 
Стъклени нудъли, пилешко филе, лук, моркови, чушки, соеви кълнове,  

кориандър, мента, сусам, листа от лайм, фъстъци и салатен дресинг 

Алергени: 1, 5, 6, 8 

 

ЛЕТНИ РУЛЦА 
Виетнамски студен свеж деликатес 

оризови ролца със стъклени нудъли, моркови, краставица,  

сервирани с дип сос и допълнителен пълнеж по избор 

Алергени: 1, 2, 4, 6 
 

Със зеленчуци        300 гр. / 6.00 лв. 

С пилешко /свинско       300 гр. / 8.00 лв. 

Със скариди и свинско / пилешко     300 гр. / 10.00 лв. 

С патица по пекински       300 гр. / 10.00 лв. 

Със сьомга сашими       300 гр. / 11.00 лв. 

 

ДИМ СУМ 
Китайски специалитет на пара 

традиционни китайски дъмплинги 

сервирани в бамбукова кошничка и сос 

Алергени: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
 



скарида/ телешко / Сю Май/ свинско/ Шанхай  150 гр. / 8.00 лв. 

 

Дим Сум Пекин         200 гр. / 9.00 лв. 
дъмплинга със свинско на тиган с черен оцетен сос  
 

Дим Сум Уонтон скарида      150 гр. / 9.00 лв. 
изпържени дъмлинга с пикантна майонеза    

 

ПРОЛЕТНИ РУЛЦА – НЕМ        200 гр. / 8.00 лв. 
Виетнамски деликатес 

хрупкаво изпържени рулца с различни пълнежи, сервирани със зелена салата,  

мента и традиционен сос 

свинско/ пилешко/ скариди / зеленчуци    

Алергени: 1, 2, 6, 11 
 

ТЕМПУРА 
Японски деликатес 

Панирани и дълбоко изпържени морски дарове  

или зеленчуци поднесени с пикантна майонеза 

 

Хрупкави зеленчуци темпура      200 гр. / 8.00 лв. 
тиквичка, морков, чушка, лук, патладжан 

Алергени: 1, 3, 6 
 

Хрупкави скариди темпура       250 гр. / 24.00 лв. 
Алергени: 1, 3, 6, 7 
 

Микс зеленчуци и скариди темпура    400 гр. / 30.00 лв. 
 

Алергени: 1, 2, 3, 6 

 

 

Азиатски купи 

 

 

Бо Бун  

Традиционно виетнамско ястие в купа с оризови нудъли, две пролетни ролца,  

зелена салата, моркови, краставици, соеви кълнове, фъстъци, и дресинг 

Алергени: 1, 2, 5, 6, 8, 12 
 

вегетарианско        550 гр. / 10.00 лв. 

с мариновано крехко телешко бонфиле    550 гр. / 15.00 лв. 

с пилешко филе         550 гр. / 12.00 лв. 

 

Бибимбап  
Традиционно корейско ястие в купа с ориз на пара, пържено яйце,  

гъби соте, задушен спанак, пикантни краставици, свежи моркови, соеви кълнове 

Алергени: 1, 2, 5, 6, 8, 12 
 

с мариновано крехко телешко бонфиле      550 гр. / 15.00 лв. 

вегетарианско        550 гр. / 10.00 лв. 

 



 

Супи 

 

 

Супа Фъ с телeшко        300 гр. / 10.00 лв. 

          550 гр. / 16.00 лв. 
Виетнамска супа с телешко месо, оризови нудъли, джинджифил,  

мента, пресен лук, сервирани с допълнителни традиционни подправки 

Алергени: 1, 2, 6, 11, 12 
 

Том Ям          300 гр. / 11.00 лв. 
Пикантна тайландска супа със скариди, гъби кладница,  

чери домати, лимонова трева, кориандър 

Алергени: 2, 4, 6, 12 
 

Том Ка Кай           300 гр. / 9.00 лв. 
Пикантна тайландска супа с пилешко филе , кокосово мляко,  

лимонова трева, кладница, чери домати, люти чушки и лайм 

Алергени: 2, 4, 7, 12 
 

Шишчета 

 

 

Шишчета по виетнамски      300 гр. / 15.00 лв. 
Свинско / пилешко / зеленчуци по специална виетнамска рецепта  

Алергени: 2, 12 
 

Шишчета по японски       300 гр. / 16.00 лв. 
Якитори – шишчета от твърдо сирене и  

телешко карпачо със соев сос и сусам 

Алергени: 2, 7, 12 
 

 

Сандвичи Бан Ми 
 

 

Бан Ми с пилешко       300 гр. / 10.00 лв. 
Половин франзела с мариновано пилешко месо на грил    

краставица, кориандър, майонеза и мариновани моркови и дайкон 

Алергени: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Бан Ми със свинско       300 гр. / 10.00 лв. 
Половин франзела с мариновано свинско месо на грил,    

краставица, кориандър, майонеза, мариновани моркови и дайкон 

Алергени: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Бан Ми с телешко       300 гр. / 15.00 лв. 
Половин франзела с мариновано телешко месо с лимонова трева   

краставица, кориандър, майонеза, мариновани моркови и дайкон  

Алергени: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 



 

Бан Ми с патешко       300 гр. / 13.00 лв. 
Половин франзела с патешко месо по пекински краставица,  

кориандър, майонеза, мариновани моркови и дайкон 

Алергени: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Специалитети 

 

 

Цяла патица по пекински                  1110 гр. / 75.00 лв. 
Китайско традиционно блюдо, което е ритуал при нас.  

Първо сервираме хрупкавата патешка кожа с месо на грил 

с палачинки, зеленчуци и сос. Следва основното патешко месо, 

приготвено на уок с нудъли и зеленчуци 

Алергени: 1, 5, 9, 11 
 

Ребра по виетнамски       600 гр. / 21.00 лв. 
Мариновани свински ребра, сервирани с гриловани зеленчуци     

Алергени: 1, 6 
 

Телешко с лимонова трева       350 гр. / 36.00 лв. 
Паве от телешко бон филе, с марина от лимонова трева, 

чесън и лук сервирано с нудъли и зеленчуци соте 

Алергени: 1 ,6, 11 
 

Лаврак Доналд Тръмп        350 гр. / 24.00 лв. 
Сервиран със зеленчуци и нудъли соте със соево - сусамен сос    

Алергени: 4, 6, 11 
 

Паниран Нилски костур       300 гр. / 18.00 лв. 
Филе нилски костур, кокосови стърготини, белтък, сервиран с ориз 

Алергени: 1 ,3, 4, 6, 11 
 

 

Уок 

 

 

Телешко Лок Лак        400 гр. / 25.00 лв. 
Предложение от Виетнам   

Нарязано телешко бон филе, чушки, чесън, лук и сос   

сервирано с ориз на пара 

Алергени: 1, 6, 9 
 

Карамелизирано свинско       400 гр. / 18.00 лв.  
Китайско ястие  

Свински врат, сварено пържено яйце в соев сос и подправки    

сервирано с ориз на пара 

Алергени: 1, 2, 3, 6, 9, 11 
 

Сладко – кисело пилешко или свинско      400 гр. / 14.00 лв.   
Китайско ястие 

от месо със сладко – кисел сос,  чушки, моркови, лук, ананас, чесън,  

сервирано с ориз на пара 

Алергени: 1, 6, 9, 11 



 

Пиле по сечуански         400 гр. / 14.00 лв. 
Китайско ястие  

Пиле, зеленчуци и нудъли със сос сате и шираша  

Алергени: 1, 6, 11 
 

Пад Тай   
Традиционно тайландско ястие с оризови нудъли, 

фъстъци, яйца, лук, бамбук, соеви кълнове и фъстъчен сос 
 

Със скариди         350 гр. / 19.00 лв. 

С пилешко          350 гр. / 12.50 лв. 

Със зеленчуци         350 гр. / 10.50 лв. 
Алергени: 1, 2, 5, 6, 12 
 

Свинско филе с ориз и зеленчуци      350 гр. / 12.00 лв. 
Свинско филе с ориз, зеленчуци, соев сос и сусам 

Алергени: 1, 2, 6, 11 
 

Пиле с къри и зеленчуци       350 гр. / 12.00 лв. 
Пилешко филе, гъби, тиквички, морков, лук, пресен лук, зелено къри и кокосово мляко 

Алергени: 1, 6 
 

Скариди с къри и ананас       350 гр. / 25.00 лв. 
Тигрови скариди с ананас, зелено къри и кокосово мляко 

Алергени: 1, 6, 11 
 

Десерти  

 

 

Кокосови топки         150 гр. / 4.50 лв. 
Топки от оризово тесто, боб мунг и кокосови стърготини, приготвени на пара 

Алергени: 1 
 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА АЛЕРГЕНИ 

 

1 Зърнени култури, съдържащи глутен 

2 Ракообразни и продукти от тях 

3 Яйца и продукти от тях 

4 Риба и рибни продукти 

5 Фъстъци и продукти от тях 

6 Соя и соеви  продукти 

7 Мляко и млечни продукти (вкл. лактоза) 



8 Ядки 

9 Целина и продукти от нея 

10 Синап и продукти от него 

11 Сусамово семе и продукти от него 

12 Мекотели и продукти от тях 

 

 

 



Salads 

 

 

 

Traditional salad          300 g. / 9.00 lv. 
Pink tomato, fresh cheese, baked peppers and basilic 

Allergens: 7 

 

Baked Goat cheese Salad      250 g. / 15.00 lv. 
French inspired mix of salads with baked goat cheese and confit apples   

Allergens: 1, 7 

 

Nice Salad         300 g. / 15.00 lv. 
French inspired mix of salads, marinated tuna fish, green beans, peppers, 

steamed potatoes, egg, red onion and dressing 

Allergens: 1, 3, 10 

 

Caesar Salad        250 g. / 13.00 lv. 
Mix of salads, panko breaded chicken fillets, crispy bacon, parmesan and salad sauce 

Allergens: 3, 4, 10 

 

Blue cheese Salad        300 g. / 12.00 lv. 
Baby spinach, blue cheese, cherry tomatoes, fresh onion and dressing 

Allergens: 7 

 

Caprese Salad        300 g. / 10.00 lv. 
Tomatoes, mozzarella with basilic pesto 

Allergens: 7 

 

Italian salad with chicken and apples    300 g. / 10.00 lv. 
Chicken fillet, apple and dressing 

Allergens: 6 

 

Penne Salad         300 g. / 8.50 lv. 
Salad with penne, fried bacon, fresh vegetables and salad sauce 

Allergens: 1,3 

 

Seafood Salad        300 g. / 12.00 lv.  
Mix of salads, marinated seafood, fresh onion, red onion and dressing 

Allergens: 4, 11, 12 

 

Starters 

 

 

 

Foie gras          200 g. / 27.00 lv. 
Panned goose liver served with bruschetta and caramelized apple 

Allergens: 1 
 

Porcini sauté        200 g. / 12.00 lv. 
with garlic, white wine and wild onion     

Allergens: 7 



 

Avocado aioli with shrimp      300 g. / 15.00 lv.  
Baked avocado with aioli sauce and shrimp, served with mix of salads 

Allergens: 2, 3, 7 
  

Cheese rolls with mushroom filling      300 g. / 19.00 lv. 
Rolls from four types of cheese with sauté porcini filling 

Allergens: 7 
 

Butter Scallops          180 g. / 30.00 lv. 
With citrus sauce and mushrooms sauté 

Allergens: 4, 12 
 

King prawns à la plancha      250 g. / 25.00 lv. 
with dill with garlic 

Allergens: 2, 4 
 

Octopus à la plancha        200 g. / 29.00 lv. 
With Pernod, cherry tomatoes, olives, spinach and olive oil  

Allergens: 4, 12 
 

Squid à la plancha        200 g. / 15.00 lv. 
with olive oil  and lemon  

Allergens: 4, 12 
 

Vegetables à la plancha        200 g. / 8.00 lv. 
Marinated zucchini, eggplant, mushrooms, onion, carrots grilled à la plancha 

Allergens: - 
 

Baked eggplant         300 g. / 12.00 lv. 
Whole eggplant filled with feta cheese, walnuts and fresh tomato 

Allergens: 1, 3 

 

Tartar 

 

 

 

Salmon Tartar        220 g. / 16.00 lv. 
Prepared with avocado, black pepper, lemon and shallots, served with dried fruit 

Allergens: 4, 6, 11 
 

Tuna Tartar         220 g. / 21.00 lv. 
Prepared with avocado, black pepper, lemon and shallots, served with dried fruit 

Allergens: 4, 6, 11 
 

Beef Tartar          350 g. / 28.00 lv. 
Beef fillet served with raw egg, variety of sauces and spices  

Allergens: 3, 11 
 

 

Fresh pasta 



Tagliatelle, penne or spaghetti 

 

 

Pasta Bolognese        350 g. / 13.00 lv. 
Beef ragu, tomato sauce, garlic, parmesan and red wine 

Allergens: 1, 7 
 

Pasta with prosciutto and fresh onion    350 g. / 12.00 lv. 
Prosciutto, fresh onion, tomato sauce, garlic and parmesan 

Allergens: 1, 7 
 

Pasta with salmon        350 g. / 18.00 lv. 
Salmon fillet, cream, fresh onion, basilic, garlic and parmesan 

Allergens: 1, 4, 6, 7 
 

Pasta Ali olio and peperoncino     350 g. / 10.00 lv. 
Butter, garlic, chili and parmesan 

Allergens: 1, 7 
 

Pasta Arrabiata        350 g. / 11.00 lv. 
Tomato sauce, garlic, basilic, chili and parmesan 

Allergens: 1, 7 
 

Pasta Carbonara        350 g. / 14.00 lv. 
Bacon, яйце, печуркwith, cream, garlic, basilic and parmesan 

Allergens: 1, 6, 7 

 

Risotto 

 

 

 

Risotto with porcini       350 g. / 16.00 lv. 
Porcini, cream, garlic, basilic and parmesan 

Allergens: 1, 6, 7 
 

Risotto with beef and dried tomatoes    350 g. / 26.00 lv. 
Beef fillet, dried tomatoes, fresh onion, garlic, basilic and parmesan 

Allergens: 1, 6, 7 
 

Risotto with salmon       350 g. / 17.00 lv. 
Salmon fillet, fresh onion, garlic, cream,basilic and parmesan 

Allergens: 1, 4, 6, 7 
 

Risotto Frutti di mare       350 g. / 14.00 lv. 
Marinated seafood, fresh onion, garlic, cream, basilic and parmesan 

Allergens: 1, 4, 6, 7 
 

Risotto chicken and asparagus     350 g. / 16.00 lv. 
Chicken fillet, fresh asparagus, dried tomatoes, onion, garlic, basilic and parmesan 

Allergens: 1, 6, 7 
 

 

 



Main course 
 

Beef 
 

Burger Lili Pham       300 g. / 15.00 lv. 
Burger bread, Black Angus beef prepared with cheddar or blue cheese,  

Jalapenos peppers, tomato, green salad and served with French fries 

Allergens: 1, 6, 7 
 

Black Angus Rib Eye Steak     300 g. / 48.00 lv.  
With sauce of your choice - wine sauce, blue cheese sauce, pepper sauce, tartar sauce or sauce béarnaise 

Allergens: - 
 

Pepper Steak        300 g. / 36.00 lv. 
Beef fillet, sauce demi glaze sauce and black pepper 

Allergens: - 
 

Bourguignon Veal cheeks      350 g. / 24.00 lv. 
Veal cheeks, red wine, carrots, celery, potatoes and spices 

 

Allergens: 1, 9 

 

Vienna Schnitzel       350 g. / 15.00 lv. 
Breaded pork fillet served with French fries and topped with lemon butter 

Allergens: 1, 3, 7 

 

Duck 

 

Duck breast        300 g. / 26.00 lv. 
served with asparagus, dried tomatoes and maple syrup 

Allergens: - 
 

Duck confit        300 g. / 24.00 lv. 
Duck confit leg served with sauté potatoes  

Allergens: - 
 

Duck Hungarian style       300 g. / 24.00 lv. 
Fried duck breast cooked with red cabbage and white wine 

Allergens: - 
 

 

Pork 

 

Pork Grand Cutlet       400 g. / 16.00 lv. 
Grilled grand cutlet prepared with mustard- cream sauce  

Allergens: 6, 10 
 

Pork neck        300 g. / 14.00 lv. 
Prepared à la plancha 

Allergens:  



 

Pork scallopini with parmesan     300 g. / 19.00 lv. 
Pork fillet with white wine, served with parmesan 

Allergens: 1, 7 
 

Pork strips        300 g. / 19.00 lv. 
Pork fillet cut into julienne strips,  fried with green beans, red pepper and garlic 

Allergens: 1 
 

Pork fillet        300 g. / 21.00 lv. 
Steak with blue cheese and blueberry sauce 

Allergens: 7 

 

Chicken 

 

Chicken leg steak       250 g. / 11.00 lv. 
Grilled à la plancha 

Allergens:  
 

Stuffed chicken fillet       300 g. / 17.00 lv. 
Chicken fillet with yellow cheese, walnuts, persil and basilic 

Allergens: 1, 7 
 

Chicken Dijon        300 g. / 13.00 lv. 
Chicken fillet with mushrooms, cream and mustard  

Allergens: 1, 6, 7, 11 
 

Chicken chops sauté       300 g. / 12.00 lv. 
Chicken fillet sauté with shallots, garlic and butter 

Allergens: 7 
 

Chicken Green        400 g. / 18.00 lv. 
Chicken fillet, spinach, feta cheese and cream 

Allergens: 6, 7 
 

 

Lamb 

 

Lamb cutlets       250 g. / 23.00 lv. 
Grilled served with mix of salads 

Allergens: - 
 

Lamb ragu         300 g. / 22.00 lv. 
Lamb leg slow-cooked with white wine and vegetables 

Allergens: 1, 7 

 

Fish 

 

Fillet seabass         250 g. / 18.00 lv. 
Allergens: 4 
 



Fillet salmon        250 g. / 17.00 lv. 
Allergens: 4 

 

Grilled Tuna steak with sesame     220 g. / 26.00 lv. 
Allergens: 4 
 

Whole Trout        400 – 600 g. / 13.00 lv. 
Allergens: 4 
 

Whole Seabass        400 – 600 g. / 24.00 lv. 
Allergens: 4 
 

Whole Sea bream        400 – 600 g. / 21.00 lv. 
With garlic marinate 

Allergens: 4 
 

SOUPS 

 

 

Tomato cream soup        300 g. / 7.00 lv. 
Tomatoes, garlic, basilic and fresh cheese 

Allergens: 6, 7 
 

Asparagus cream soup       300 g. / 9.00 lv.  
Asparagus, potatoes, cream served with croutons 

Allergens: 1, 6 

 

 

 

Garnishes to the Main course: 
 

Smashed potatoes / French fries     150 g. / 2.50 lv. 

Sauté potatoes / Pasta / Steamed vegetables/  

Steamed spinach / Grilled vegetables / Steamed white rice    

Asparagus          150 g. / 5.00 lv. 

 

Desserts 

Selection of in-house made desserts by our French pastry chef 

 

 

Lemon kiss           180 g. / 6.50 lv. 
Allergens: 1, 3, 7 

 

French Eclair        120 g. / 6.00 lv. 
Allergens: 1, 3, 7 

 



Chocolate cake        180 g. / 7.50 lv.  
Allergens: 1, 3, 7  

 

French Macaroon        120 g. / 7.00 lv. 
Allergens: 1, 3, 7 

 

Tart Tatin          220 g. / 6.50 lv. 
Allergens: 3, 7 
 

Pavlova         120 g. / 5.50 lv. 
Allergens: 1, 3, 7 

 

Caramel cream         120 g. / 4.80 lv. 
Allergens: 3, 7 
 

Chocolate mousse       110 g. / 5.20 lv.  
Allergens: 1, 3, 7 

 

Homemade ice-cream        80 g. / 2.20 lv. 
Allergens: 3, 7 
 

Homemade sorbet        80 g. / 2.50 lv. 
Allergens: - 

 

  



 

 

Asian Amuse-Bouche 

150 g. – 4.00 lv. 

Kimchi 
Chinese cabbage, chili, fermented tomato pasta 

Allergens: 2, 12 
 

Vietnamese pickled vegetables 
Daikon, carrots and cucumbers marinated in rice vinegar  

Allergens: 1 
 

Edamame 
Japanese beans 

Allergens: 1, 6 

 

Wakame 
Allergens: 6, 11 
 

Spicy cucumbers 
Cucumbers with sesame, chili sauce, soya sauce and fish sauce 

 

Allergens: 2, 11, 12 
 

 

 

Salads 

 

 

Thai beef salad        300 g. / 17.00 lv. 
Beef fillet, red cabbage, cherry tomatoes, lettuce, peppers, cucumbers,  

carrots, onion, mint, lemongrass, coriander and salad dressing  

Allergens: 2, 6, 12 
 

Sashimi salmon salad       300 g. / 12.00 lv.  
Baby spinach, sashimi salmon, noodles, avocado and dressing  

Allergens: 1, 4, 6 
 

Tahiti Salad         300 g. / 20.00 lv. 
Tuna fillet, shallots, lime, pepper, tomato, cucumber, coconut milk,  

Served on a bed of salad 

Allergens: 1, 4, 6 
 

Shrimp tempura Salad       300 g. / 18.00 lv. 
Mix of salads, shrimp tempura and dressing  

Allergens: 1, 4, 6 
 

Spicy Calamari Salad       300 g. / 15.00 lv. 
Mix Salads, grilled calamari and dressing  

Allergens: 1, 4, 6, 12 
 



Glass noodles & chicken Salad      300 g. / 8.50 lv. 
glass noodles, chicken fillet, onion, carrots, peppers, bean sprouts,  

coriander, mint, sesame, lime leaves , peanuts and salad dressing 

Allergens: 1, 5, 6, 8 

 

SUMMER ROLLS 
Vietnamese cold starter  

Rice rolls stuffed with glass noodles, carrots, cucumber,  

Served with a dip sauce and additional filling according to your choice 

Allergens: 1, 2, 4, 6 
 

with vegetables        300 g. / 6.00 lv. 

with chicken /pork       300 g. / 8.00 lv. 

With shrimps and pork / chicken     300 g. / 10.00 lv. 

With Pekin duck        300 g. / 10.00 lv. 

with salmon sashimi       300 g. / 11.00 lv. 

 

DIM SUM 
Traditional Chinese dumplings on steam served in a bamboo basket with dipping sauce 

Allergens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
 

shrimp/ beef /Sui Mai / pork/ Shanghai    150 g. / 8.00 lv. 

 

Pekin Dim sum         200 g. / 9.00 lv. 
panned dim sum served with black vinegar sauce  
 

Wonton Shrimp Dim Sum      150 g. / 9.00 lv. 
Fried dim sum served with spicy mayonnaise    

 

 

SPRING ROLLS - NEMS        200 g. / 8.00 lv. 
Vietnamese hot starter  

crispy fried rolls with different fillings,  served with green salad to roll with mint and a dipping traditional sauce 

 

pork/ chicken/ withкарwithдwith / vegetables    

Allergens: 1, 2, 6, 11 
 

TEMPURA 
Japanese dish 

Battered and deep-fried seafood or vegetables served with spicy mayonnaise 

 

Crispy vegetables tempura       200 g. / 8.00 lv. 
zucchini, carrots, pepper, onion, eggplant 

Allergens: 1, 3, 6 
 

Crispy shrimp tempura        250 g. / 24.00 lv. 
Allergens: 1, 3, 6, 7 
 

Mix shrimps& vegetables tempura     400 g. / 30.00 lv. 
Allergens: 1, 2, 3, 6 

 

 

Asian bowls 



 

 

Bun Bo 

Traditional Vietnamese dish in a bowl consisting of rice noodles, spring rolls,  

cabbage salad, carrots, cucumbers, bean sprouts, peanuts and dressing 

Allergens: 1, 2, 5, 6, 8, 12 
 

vegetarian         550 g. / 10.00 lv. 

with marinated tender beef fillet      550 g. / 15.00 lv. 

with chicken fillet        550 g. / 12.00 lv. 

 

Bibimbap 
Traditional Korean dish in a bowl consisting of steamed rice, fried egg,  

mushrooms sauté, steamed spinach, spicy cucumbers, fresh carrots and bean sprouts 

Allergens: 1, 2, 5, 6, 8, 12 
 

with marinated tender beef fillet       550 g. / 15.00 lv. 

vegetarian         550 g. / 10.00 lv. 

 

 

Soups 

 

 

Beef Pho Soup         300 g. / 10.00 lv. 

          550 g. / 16.00 lv. 
Traditional Vietnamese soup with beef, rice noodles, ginger,  

mint, fresh onion, served with additional herbs, sauce and bean sprouts 

Allergens: 1, 2, 6, 11, 12 
 

Tom Yum          300 g. / 11.00 lv. 
Spicy Thai soup with special broth, shrimp, mushrooms,  

cherry tomatoes, lemon grass and coriander 

Allergens: 2, 4, 6, 12 
 

Tom Kha Gai        300 g. / 9.00 lv. 
Spicy Thai soup with chicken fillet, coconut milk,  

lemon grass, mushroom, cherry tomatoes, hot peppers and lime 

Allergens: 2, 4, 7, 12 
 

Skewers 

 

 

Vietnamese style skewers with lemongrass   300 g. / 15.00 lv. 
Pork / chicken / vegetables  

Allergens: 2, 12 
 

Japanese skewers Yakitori      300 g. / 16.00 lv. 
Cheese and beef/ chicken/ pork   

Allergens: 2, 7, 12 
 



 

Banh Mi Sandwich 
 

 

Banh Mi with chicken       300 g. / 10.00 lv. 
Half of baguette with marinated grilled chicken  

cucumber, coriander, mayonnaise, marinated carrots and daikon 

Allergens: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Banh Mi with pork       300 g. / 10.00 lv. 
Half of baguette with marinated grilled pork,    

cucumber, coriander, mayonnaise, marinated carrots and daikon 

Allergens: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Banh Mi with beef        300 g. / 15.00 lv. 
Half of baguette with marinated lemongrass beef   

cucumber, coriander, mayonnaise, marinated carrots and daikon 

Allergens: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Banh Mi with duck       300 g. / 13.00 lv. 
Half of baguette with Pekin duck,  

cucumber, coriander, mayonnaise, marinated carrots and daikon 

Allergens: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 
 

Asian Specialties 

 

 

Pekin Duck         1110 g. / 75.00 lv. 
Traditional Chinese dish.  

First pancakes with the crispy duck skin with vegetables and sauce to garnish. 

Second main dish consisting of the duck meat with noodles and vegetables 

Allergens: 1, 5, 9, 11 
 

Vietnamese Pork Ribs       600 g. / 21.00 lv. 
Pork Ribs marinated for 7 hours, grilled and served with grilled vegetables     

Allergens: 1, 6 
 

Lemongrass Beef        350 g. / 36.00 lv. 
Marinated beef fillet served with noodles & vegetables garnish 

Allergens: 1 ,6, 11 
 

Donald Trump Seabass        350 g. / 24.00 lv. 
Seabass prepared as for the visit of Donald Trump to Vietnam, marinated and fried, served with noodles & vegetables  

Allergens: 4, 6, 11 
 

Breaded Nile perch        300 g. / 18.00 lv. 
Fillet of Nile perch breaded in shredded coconut and egg white served with rice 

Allergens: 1 ,3, 4, 6, 11 
 

 

Wok 



 

 

Beef Luc Lac         400 g. / 25.00 lv. 
A dish of French-inspired Vietnamese cuisine  

that consists of sliced beef sauteed with peppers, garlic, red onion and soya sauce served with steamed rice 

Allergens: 1, 6, 9 
 

Caramelised pork         400 g. / 18.00 lv.  
Vietnamese style 

chopped pork neck, boiled and fried egg with soya sauce and spices, served with steamed rice 

Allergens: 1, 2, 3, 6, 9, 11 
 

Sweet & Sour chicken or pork        400 g. / 14.00 lv.   
Vietnamese style 

chopped meat with sweet & sour sauce, peppers, carrots, onion, pineapple and garlic, served with steamed rice 

Allergens: 1, 6, 9, 11 
 

Szechuan chicken         400 g. / 14.00 lv. 
Chinese style 

Chopped Chicken, vegetables and noodles with sate sauce and degree of spiciness of your choice, traditionally very spicy 

Allergens: 1, 6, 11 
 

Pad Thai 
Traditional Thai dish withonsisting of rice noodles, 

peanuts, egg, onion, sliced bamboo, bean sprouts and peanut sauce 
 

with shrimps         350 g. / 19.00 lv. 

with chicken         350 g. / 12.50 lv. 

with vegetables         350 g. / 10.50 lv. 
Allergens: 1, 2, 5, 6, 12 
 

Pork fillet with rice & vegetables      350 g. / 12.00 lv. 
Pork fillet with rice, vegetables, soya sauce with sesame 

Allergens: 1, 2, 6, 11 
 

Chicken with curry & vegetables      350 g. / 12.00 lv. 
Chicken fillet, mushrooms, zucchini, carrots, onion, fresh onion, green curry with coconut milk 

Allergens: 1, 6 
 

King prawns with curry & pineapple     350 g. / 25.00 lv. 
King prawns with pineapple, green curry with coconut milk 

Allergens: 1, 6, 11 
 

Desserts 

 

 

Coconut balls       150 g. / 4.50 lv. 
Trio of steamed rice coconut balls with mung beans pasta filling 

Allergens: 1 
 

 

 

 



 

LIST OF ALLERGENS 

 

1 Cereals containing gluten namely wheat 

2 Crustaceans and products thereof 

3 Eggs and products thereof 

4 Fish and products thereof 

5 Peanuts and products thereof 

6 Soybeans (soya) and products thereof 

7 Milk and products thereof (including lactose) 

8 Nuts 

9 Celery and products thereof 

10 Mustard and products thereof 

11 Sesame seeds and products thereof 

12 Molluscs and products thereof 


