Меню за двама – Бъдни вечер 69 лв.
Царска туршия с мед 400 гр.
Бобена салата с червен боб 400 гр.
Картофена салата 400 гр.
Постни сарми с кисело зеле 600 гр.
Пълнени сухи чушки с бял боб 400 гр.
Содена питка с паричка 600 гр.
Тиквеник 400 гр.
Меню Бъдни вечер за четирима 129 лв.
Меню Бъдни вечер за шестима 186 лв.

КОЛЕДНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Капама

мин. 600 гр.

100 гр./ 3 лв.

Пилешко, свинско, телешко, наденица, кисело зеле, ориз, касапска сарма

Касапски сарми

мин. 600 гр.

Алергени: 9

100 гр. / 2.50 лв.

Кисело зеле, свински врат, целина, морков, праз, лук, подправки

Цяла Пуйка с кестени
Цяла пуйка, кестени, мед, лук, масло, стафиди

Алергени: 9

1 кг. / 30.00 лв.
Алергени: 7

Гарнитура Билкови зеленчуци, гратен дофиноа 1кг. / 12 лв.
5% Намаление върху Коледните предложения при комбинирана поръчка с меню Бъдни вечер!
ПОРЪЧКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 23-12 в 15,00 ч.
Взимане от място или доставка на 24-12 до 15,00 ч.

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

Студени предястия
Сьомга гравлакс
100 гр. /10 лв.
Канапе кралски скариди авокадо 150 гр. 1бр./ 15 лв.
Салата бейби спанак и синьо сирене
100 гр./ 4 лв.
Мус от козе сирене 200 гр.
1 бр./8 лв.
Горски терин свинско с манатарки 100 гр./ 2.50 лв.
Фоа гра
100 гр./ 15 лв.

Основни
Капама

мин. 600 гр.

100 гр./ 3 лв.

Пилешко, свинско, телешко, наденица, кисело зеле, ориз, касапска сарма

Касапски сарми

мин. 600 гр.

Алергени: 9

100 гр. / 2.50 лв.

Кисело зеле, свински врат, целина, морков, праз, лук, подправки

Алергени: 9

Цяла Пуйка с кестени

1 кг. / 30.00 лв.

Цяла пуйка, кестени, мед, лук, масло, стафиди

Алергени: 7

Цял лаврак в сол

1 кг./ 45.00 лв.
Алергени: 4

Цяло прасенце

1 кг. / 25.00 лв.
Алергени: -

Гарнитура Билкови зеленчуци, гратен дофиноа 1кг. / 12 лв.

Десерти
Новогодишна баница с късмети 1 кг./ 12 лв.
Баклава
1 кг./ 15 лв.
Шоколадов мус 120 гр. / 4,00 лв.

ПОРЪЧКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 27-12 в 15,00 ч.
Взимане от място или доставка на 31-12 до 15,00 ч.
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

САЛАТИ
Тайландска салата с телешко

400 гр. / 17.00 лв.

телешко, червено зеле, чери домати, маруля, чушки, краставици,
моркови, пр. лук, мента, лим. трева, кориандър, дресинг

Алергени: 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12

Салата със стъклени нудъли и пилешко

300 гр. / 8.50 лв.

стъклени нудъли, пилешко филе, лук, пр. лук, моркови, чушки,
соеви кълнове, кориандър, мента, сусам, листа от лайм, фъстъци, дресинг

Салата с козе сирене

Алергени: 4, 8, 12

350 гр. / 16.00 лв.

козе сирене, лоло росо, маруля, чушка, орехи, ябълки, пр. лук, дресинг

Алергени: 1, 7, 8

Салата Цезар

400 гр. / 13.00 лв.

маруля, айсберг , пилешки филенца, бекон, пармезан,чери домати, дресинг

Алергени: 3, 4, 7

Салата сашими сьомга

300 гр. / 14.00 лв.

сьомга, моркови, тиквичка, червен лук, пр. лук, мента, кориандър, дресинг

Алергени: 1, 2, 4, 6, 12

Салата Скарида темпура

300 гр. / 18.00 лв.

скариди, оризови нудли, червен лук, краставици, сусам, дресинг

Алергени: 1, 2, 3, 4, 11, 12

Салата Пикантни калмари

350 гр. / 18.00 лв.

стъклени нудъли, калмари, краставица, пр. лук, моркови,
червен лук, чушки, дресинг

Алергени: 2, 6, 8, 12

Салата Капрезе

300 гр. / 10.00 лв.

домати, моцарела, босилково песто

Алергени: 7

ЛЕТНИ РУЛЦА
Виетнамски студен свеж деликатес
оризови ролца с оризови нудъли, моркови, краставица, маруля, пр. лук, кориандър и мента
сервирани с фъстъчен или класически дип сос и допълнителен пълнеж по избор
Алергени: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12

Със зеленчуци
С пилешко /свинско
Със скариди и свинско / пилешко
С патица по пекински с Хойсин сос
Със сьомга сашими и авокадо С понзу сос

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ

250 гр. / 6.00 лв.
300 гр. / 8.00 лв.
350 гр. / 12.00 лв.
300 гр. / 10.00 лв.
300 гр. / 11.00 лв.

Жабешки бутчета по провансалски

280 гр./ 20.00 лв.

Жабешки бутчета, масло, чесън, магданоз, лимон, мляко, брашно

Алергени: 1, 7

Нем със свинско

200 гр. / 8.00 лв.

хрупкаво изпържени рулца с пълнеж със зелена салата, мента и традиционен сос
Алергени: 1, 2, 6, 11

Хрупкави скариди темпура

250 гр. / 24.00 лв.

Кралски скариди, панировка, сладко – кисел сос

Алергени: 1, 2, 3

Хрупкави зеленчуци темпура

200 гр. / 11.00 лв.

тиквичка, морков, чушка, лук, патладжан, панировка, лук, люта майонеза

Дим Сум Уонтон скарида

Алергени: 1, 3, 6

150 гр. / 9.00 лв.

Пълнеж Скарида и свинско с пикантна майонеза

Корейски пилешки крилца

250 гр./ 9.00 лв.

Пилешки крилца, сусам, марината

Алергени: 1, 7, 11

Манатарки соте

200 гр. / 12.00 лв.

с чесън, бяло вино и пресен лук

Алергени: 7

АЗИАТСКИ КУПИ

Бун Бо

с мариновано крехко телешко

550 гр. / 15.00 лв.

Основа оризови нудъли, два нема със свинско, зелена салата, моркови, краставици, соеви кълнове, фъстъци, Кориандър, чесън, Мента, Пържен шалот и
дресинг
Алергени: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Бун Бо с пилешко филе

550 гр. / 12.00 лв.

основа оризови нудъли, два нема със свинско, зелена салата, моркови, краставици, соеви кълнове, фъстъци, Кориандър, чесън, Мента, Пържен шалот и
дресинг
Алергени: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Бибимбап

с мариновано крехко телешко

550 гр. / 15.00 лв.

купа с ориз на пара, пържено яйце, краставици, свежи моркови, соеви кълнове, сусам и сос

Бибимбап

вегетариански с гъби

Алергени: 1, 2, 5, 6, 8, 12

550 гр. / 10.00 лв.

купа с ориз на пара, пържено яйце, краставици, свежи моркови, соеви кълнове, сусам и сос

Алергени: 1, 2, 5, 6, 8, 12

СУПИ
Супа Фъ с телeшко

300 / 550 мл.

Виетнамска супа с телешко месо, оризови нудъли, джинджифил,
мента, пр. лук, сервирани с допълнителни традиционни подправки

Алергени: 1, 2, 6, 11, 12

10.00/ 16.00 лв.

Том Ям

300 мл. / 11.00 лв.

Тайландска люта супа със скариди, кладница, пр. лук, галангал,
лим. трева, кориандър, чили

Алергени: 2, 4, 6, 12

Том Ка Кай
пилешко филе, бульон, кокосово мляко, Кладница, лим. трева,
чери домати, люти чушки, лайм

300 мл. / 9.00 лв.
Алергени: 2, 4, 7, 12

Доматена крем супа

300 мл. / 7.00 лв.

Домати, чесън, босилек, краве сирене

Алергени: 6, 7

БУРГЕРИ
Бургер Лили Фам

350 гр./14.00 лв.

питка бриош, телешко, моцарела, чедър, кис. краставици, домати, маруля, лук, сос Алергени: 1, 6, 7
С гарнитура уеджис картофки

Бургер Умами
питка бриош, свински врат, чедър, шалот, лук, чесън, сосове, сушени домати
С гарнитура уеджис картофки

Бургер Азиатско пиле

350 гр./ 11.00 лв.
Алергени: 1, 2, 4, 6, 7

350 гр./ 10.00 лв.

питка бриош, пилешко, чедър, пържен чесън, лук, чесън, сосове,
моркови, чушки, тиквички с гарнитура уеджис картофки

Алергени: 1, 2, 6, 7, 12

Микс шишчета лимонова трева

300 гр. / 15.00 лв.

Свински врат, пилешко филе, марината, лимонова трева, шалот, пържен ориз

Алергени: 2, 3, 12

Микс шишчета Якитори

300 гр. / 18.00 лв.

Телешко бонфиле, пилешко филе, сос терияки, ориз на пара

Алергени: 2, 3, 7, 12

СПЕЦИАЛИТЕТИ
Цяла патица по пекински

1110 гр. / 75.00 лв.

Китайско традицонно блюдо, което е ритуал при нас.
Алергени: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12
Първо сервираме хрупкавата патешка кожа и месо на грил с палачинки, праз лук, краставици и хойсин сос.
Следва основното патешко месо, приготвено на уок с нудъли и зеленчуци Карфиол, броколи, царевица, бамбук и шийтаке

Цяла Ципура със зеленчуци и сос

600 гр. / 21.00 лв.

цяла ципура, сос, джинджифил.
С гарнитура микс зеленчуци

Алергени: 4

Филе сьомга Терияки

350 гр. / 21.00 лв.

Филе сьомга, сос терияки, кориандър, сусам
с гарнитура ориз на пара

Алергени: 2, 4, 6, 11

Панирана тилапия с кокосово мляко
филе тилапия, кокосово мляко, кокосови стърготини
с гарнитура ориз на пара

Пилешко филе терияки
Пилешко филе сос терияки, кориандър, сусам
с гарнитура ориз на пара

350 гр. / 14.00 лв.
Алергени: 4, 11

350 гр. / 12.00 лв.
Алергени: 1, 2, 6, 11

.
Виенски шницел

350 гр. / 21.00 лв.

телешко бонфиле и панировка, масло с копър
с гарнитура пържени картофи

Японски шницел

Алергени: 1, 3, 7

Кацудон

350 гр. / 14.00 лв.

свинско бонфиле с панировка, пресен лук
с гарнитура пържен ориз

Алергени: 1, 3

Патешки гърди

350 гр. / 26.00 лв.

с гарнитура нудли Хонг Конг със зеленчуци
или гриловани зеленчуци

Алергени: 3, 6

Скалопини с пармезан

300 гр. / 15.00 лв.

Свинско бонфиле задушено с бяло вино, сервирано с пармезан

Алергени: 1, 7

Пиле Дижон

400 гр. / 12.00 лв.

Пилешко филе със сметаново- горчичен сос и ориз на пара

Алергени: 6, 7, 10

Пиле 5 подправки

400 гр./ 14.00 лв.

Пилешко филе, марината
гарнитура микс свежи салати

Алергени:

АЗИАТСКИ СЕТ

500 гр./ 15.00 лв.

Малка Салата Стъклени нудъли със зеленчуци,
1 Летно ролце със зеленчуци,
2 Шишчета с лимонова трева с гарнитура пържен ориз

Алергени: 3, 4, 8, 11, 12

УОК
Телешко Лок Лак

450 гр. / 27.00 лв.

Предложение от Виетнам
телешко бон филе, сос лок лак, тапиока, моркови, чушки, чесън, лук
сервирано с ориз на пара

Алергени: 1, 6, 9

Чили скариди Сингапур

600 гр. / 30.00 лв.

тигрови скариди, яйца, сос, чили, чесън, пр. лук, шалот, кориандър, джинджифил, Алергени: 1, 2, 4, 11
Сервирано с ориз на пара

Карамелизирано свинско

400 гр. / 18.00 лв.

Китайско ястие
свински врат, яйце, лим. трева, джинджифил, рибен сос, шалот, сос
сервирано с ориз на пара

Алергени: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11

Пананг къри със зеленчуци от Малайзия
зелено къри, кокосово мляко, рибен сос, палмова захар, чили, чушки, грах, фъстъци, кориандър 10 гр.
сервирано с ориз на пара

със скариди

600 гр. / 36.00 лв.
Алергени: 1, 4, 5, 6, 11, 12

с пиле

400 гр. / 12.00 лв.
Алергени: 1, 4, 5, 6, 11

Сладко – кисело
сладко – кисел сос , моркови, чушки, лук, ананас, лук
сервирано с ориз на пара

400 гр. / 21.00 лв.

със скариди

Алергени: 1, 6, 9, 11, 12

С пилешко / свинско

400 гр. / 14.00 лв.

/ риба

Алергени: 1, 4, 6, 9, 11

Нудъли Сингапур
Стъклени нудъли , зелено къри, соев сос, яйца, чушки, соеви кълнове, пр. лук
Алергени: 1, 2, 3, 5, 6, 12

с пилешко / свинско
с морски дарове
със зеленчуци

моркови, тиквички, чушки

400 гр. / 13.00 лв.
400 гр. / 19.00 лв.
400 гр. / 10.50 лв.

Пад Тай
оризови нудъли, сос за пад тай, яйца, див лук, бамбук, фъстъци, пр. Лук, лайм,
Алергени: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12

400 гр. / 19.00 лв.
400 гр. / 12.50 лв.
400 гр. / 10.50 лв.

със скариди
С пилешко / свинско
Със зеленчуци

моркови, тиквички, чушки

Пиле по сечуански

400 гр. / 14.00 лв.

Пиле, зеленчуци и нудъли със сос сате и шираша

Алергени: 1, 6, 11

Свинско филе с ориз и зеленчуци

400 гр. / 12.00 лв.

Свинско бон филе с ориз, зеленчуци, соев сос и сусам

Алергени: 1, 2, 6, 11

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. / 24.00 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

ЛЕГЕНДА АЛЕРГЕНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зърнени култури, съдържащи глутен
Ракообразни и продукти от тях
Яйца и продукти от тях
Риба и рибни продукти
Фъстъци и продукти от тях
Соя и соеви продукти
Мляко и млечни продукти (вкл. лактоза)
Ядки

9.
10.
11.
12.

Целина и продукти от нея
Синап и продукти от него
Сусамово семе и продукти от него
Мекотели и продукти от тях

