
САЛАТИ 
 
Капрезе          10.9 
(богато съчетание от розов домат и моцарела, гарнирани с кедрови ядки и свежо босилеково 
песто) 
 
Салата Туна           8.9 
(микс зелени салати и риба тон, обвити в прегръдката на слайс от грилована тиквичка и пъстро 
аранжирани, за да постигнат съвършенство) 
 
Панцанела          10.5 
(розов домат, хрупкава краставица и крутони, деликатно подправени с изтънчен зехтин и свежо 
босилеково песто) 
 
Цезар           11.5 
(крехки пилешки филенца съчетани със свежа салата айсберг, хрупкави крутони, пармезан и Цезар 
сос) 
 
Салата с козе сирене и рачел от тиква       12.9 
(запечено до карамелен нюанс козе сирене, изтънчено поднесено с деликатен рачел от тиква 
върху канапе от бейби спанак и акомпанимент от запечени орехови ядки) 
 
Салата с киноа, авокадо и мус от сирена      8.9 
(подсладени със златна стафида и изтънчената нотка на вино бианко) 
 
Салата с киноа, прошуто и мус сушен домат      8.9 
(деликатно съчетана с микс от ситно нарязан розов домат и червена чушка) 
 
Бурата           15.9 
(буратена перла, заобиколена от резени розов домат, маслини таджаска, босилеково песто, 
рукола и прошуто слайс) 
 
Салата рукола, круша, горгонзола и орехи      11.9 
(поднесена с шери оцет и сладко от черни боровинки) 
 
Листна салата          10.9 
(микс зелени салати с цитрусов дресинг и авокадо слайс, примесени с пъстър микс от краставица, 
репички, артишок, маслини и поръсена с пармезан) 
 
 

СУПА 
 
Минестроне           4.9  
(типична италианска супа уловила богатия аромат на класическия средиземноморски вкус) 
 

 



ПРЕДЯСТИЯ 

 

Брускета микс           9.9 

(куатро брускети с домат, зехтин и чесън, босилеково песто и прошуто) 

 

Меландзана ала пармиджана        10.5 

(неустоима комбинация от моцарела, патладжан и маринара) 

 

Карпачо от телешко         16.9 

(слайсове телешко бонфиле, деликатно овкусено с лимонов сок и зехтин, поднесено с нежни 

листа рукола) 

 

Октопод с билки         14.9 

(идеално изпечен октопод, акомпаниран с пъстър меланж от ароматни билки) 

 

Скариди с бяло вино и чесън        15.9 

(поднесени със свежа рукола и апетитен чери домат) 

 

Плато сирена и месни деликатеси       19.9 

(пет вида италиански сирена съчетани със същото количество характерни за Италия месни 

деликатеси) 

 

 

ПИЦИ 

 

Маргарита          9.9 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела)  

 

Капричоза          10.9 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела, гъби, котто, артишок) 

 

Дяволо           12.9 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела, калабро пиканте) 

 

Калцоне          14.9 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела, гъби, котто, провалоне, панчета) 

 

Куатро формаджи         12.9 

(класическо италианско тесто, сметана, моцарела, проволоне, скаморца, горгондзола) 

 

Тонно           13.5 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела, риба тон, каперси, маслини) 

 



Куатро ди карне         15.9 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела, котто, калабро пиканте, прошуто крудо, 

милано) 

 

Примавера          13.9 

(класическо италианско тесто, доматен сос, моцарела, прошуто, рукола, чери домат) 

 

Пица Росини          12.9 

(класическо италианско тесто, сметана, козе сирене, смокини, мед, орехи) 

 

 

ФОКАЧА 
 

Фокача класика         3.9 

(със зехтин, ароматен розмарин и фини кристали сол) 

 

Фокача с чесън          4.1 

(покрита с чеснов зехтин и фини кристали сол) 

 

Фокача със сушен домат        4.1 

(поръсена с каперси, екстра върджин зехтин и фини кристали сол) 

 

 

ПАСТА 

 

Спагети Алио Олио         9.9 

(спагети от твърда пшеница с чеснов зехтин и пиперлива лютивина от стрито ароматно чили) 

 

Спагети Карбонара         14.9 

(спагети от твърда пшеница с пекорино романо поднесени с класически Карбонара сос) 

 

Паста Болонезе         13.5 

(изключително италианско пенне поднесено с класически Болонезе сос) 

 

Талиатели манатарки         14.5 

(приготвени в чесново масло и изтънчена трюфел паста) 

 

Талиатели телешко и манатарки       15.9 

(талиатели, крехко телешко и ароматни манатарки в чеснов зехтин и нежна трюфел паста) 

 

Лазаня Болонезе         13.9 

(класическа лазаня уловила в себе си традиционния вкус на Болоня) 

 

 



 

Лингуини фрути ди маре        16.9 

(скариди, миди, калмари и октопод угасени с вино бианко и примесени с меланж от чесново 

масло и подправки) 

 

Равиоли с рикота и спанак        12.9 

(в нежен сметанов сос, поръсени с кедрови ядки и фино настърган пармезан) 

 

Спагети Аматричана         14.9 

(спагети от твърда пшеница с акомпанимент от доматен сос и панчета, угасени с вино бианко и 

ароматни подправки) 

 

 

РИЗОТО 

 

Ризото с манатарки         14.9 

(приготвени в чесново масло и изтънчена трюфел паста) 

 

Ризото с телешко и манатарки        16.5 

(ориз Арборио, крехко телешко и ароматни манатарки в чеснов зехтин и нежна трюфел паста) 

 

Ризото със скариди и сушен домат       16.5 

(ориз Арборио, скариди и сушен домат, угасени с вино бианко и примесени с меланж от чесново 

масло и подправки) 

 

Ризото с пиле и аспержи        15.5 

(ориз Арборио, крехко пилешко филе и аспержи, приготвени в нежна сметана, винена редукция и 

домати конкасе) 

 

 

ОСНОВНО 

 

Пиле салтимбока         14.9 

(крехко пилешко филе обвито в прошуто гарнирани с апетитни ньоки и поръсено с настърган 

пармезан) 

 

Младо петле          25.5 

(с хрупкаво-златиста коричка, в акомпанимент на изтънчена балсамова редукция, сервирано 

върху канапе от лоло росо) 

 

Скалопини с горгондзола        15.9 

(нежни свински бонфиленца покрити с горгондзола и гарнирани с Арборио ориз) 

 

 



Свински котлет със средиземноморска картофена салата    17.9 

(сочен свински котлет на грил, гарниран със средиземноморска картофена салата с хрупкави 

кисели краставички) 

 

Талята           19.9 

(крехки слайсове телешко бонфиле с изтънчена балсамова редукция, върху канапе от микс свежи 

листа) 

 

Пепър стек          29.9 

(телешко бонфиле, покрито с превъзходен пепър сос и гарнирано с крехки аспержи) 

 

 

РИБА 

 

Сьомга филе с аспержи        21.9 

(сотирани в нежно масло и презентирани с аспержи сотe) 

 

Филе от лаврак с билково масло и картфен фондан     18.9 

(деликатно подправени с клонка ароматен розмарин, поднесени с канапе от сотиран спанак) 

 

 

ДЕСЕРТИ 

 

Лава кейк           5.9 

 

Торта Росини          5.9 

 

Тирамису          5.9 

 

Панакота          5.9 

 

Чийзкейк          5.9 

 

 



Пенливи вина и пенливи коктейли 
 

Росини, Каса Виникола Канела, Италия (коктейл)     42 
Белини Чиприани, Италия (коктейл)       42 
Просеко Екстра драй, Мионето, Италия      39 
Ферари брут, Ферари Лунели, Тренто, Италия      79 
Ризлинг Пет Нат, Царев брод, България      37 
 

Бяло вино България 
 
Совиньон блан Зеринтия, Хараламбиеви, Плевен     39 
Верментино Александра, Александра Естейт, Стара Загора    43 
Тамянка  Басареа, Вила Басареа, Харманли      37 
Пино Гри, Винарска изба Варна, Варна      32 
Мускат и Сандански Мискет Либера,Либера Естейт, Мелник    35 
Мускат Линеа, Домейн Мараш, Стралджа      33 
Блан де Ноар Троа Визаж, Хараламбиеви, Плевен     46 
Шардоне Резерва, Вила Басареа, Харманли      49 
 
 

Бяло вино Италия 
 
Пино Гриджо Алтурис, Алтурис, Фриули      43 
Соаве Леварие (Гарганега и Требиано), Мази, Венето     40 
Гави дел Комуне ди Гави Монсерито DOCG, Тенута Карета, Пиемонт   45 
Орвието Класико(Грекето, Проканико, Шардоне), Пичини, Умбрия   35 
Верментино ди Сарденя Орион, Винети Занатта, Сардиния    39 
Меморо Италия бианко, Пичини       37 
Совиньон блан Селеционе, Елена Валх, Алто Адодже     55 
Едда Бианко Саленто ( Шардоне, Москато, Фиано ), Сан Марцано, Пуля  54 
Брамито (Шардоне), Кастело делла Сала, Антинори     79 
 
 

Розе България 
 
Розе Широка Мелнишка Лоза, Либера Естейт, Мелник    35 
Розе Рубин Ейч'с, Хараламбиеви,  Плевен      49 
Розе Памид, Вила Басареа, Харманли       36 
 
 

Розе Италия 
 
Розе Меморо Италия, Пичини        37   
Бертарозе Киарето (Корвина, Рондинела), Бертани, Венето    49   
Росаммури Терре Сицилиане, Рапитала, Сицилия     42 
 



Червено вино България 
 
Санджовезе Спанча, Рупел, Сандански      35  

Мавруд Сарва, Винарна Драгомир, Пловдив      49 

Мерло, Каберне Совиньон, Пти Вердо, Александра Естейт, Стара Загора  43 
Каберне Фран Зеринтия, Хараламбиеви, Плевен     34 
Сира Либера, Либера Естейт, Мелник       35 
Мерло Арес, Нерагора, Панагюрище       39 
Гранд Суверен (Мерло, Каберне Сов., Каберне Фран, Мавруд), Ред Чърч, Пловдив 56 
 
 

Червено вино Италия 
 
Кианти Ориндж DOCG, Пичини, Тоскана      39 
Меморо Росо Италия, Пичини        40 
Барбера д'Асти Брига дела Мора, Малгра, Пиемонт     38 
Санта Кристина Росо, Марчези Антинори, Тоскана     49 
Неро д'Авола, Феудо Макари, Сицилия      55 
Примитиво, Терре Карсике, Пуля       47 
Негроамаро Тало, Сан Марцано, Пуля       58 
Валполичела Класико, Спери, Венето       56 
Амароне Класико Костасера DOCG, Мази, Венето      119 
 
 

Десертно Вино 
 
Айс Ризлинг, Царев брод, Провадия, България - 0.200л    32 
Айс Ризлинг, Царев брод, Провадия, България - 0.50л     8 
 
 
 


