Студени предястия

ЧУШЛЕТА ПИМИЕНТОС ДЕ ПАДРОН
с мaлдон сол
140 г 8,90 лв.

ЧЕРНИ ГЕМЛИК МАСЛИНИ
100 г 6,90 лв.

КРЕХКИ МАРИНОВАНИ КАЛМАРИ

върху канапе от печен патладжан, печени
червени и зелени чушки със сладък винегрет
200 г 19,90 лв.

ПЕЧЕН ПАТЛАДЖАН

печени червени и зелени чушки със сладък
винегрет и перли от козе сирене
160 г 16,90 лв.

ТАТАКИ

от лакерда паламуд поднесена
с автентичен чили сос
150 г 17,90 лв.

КАРПАЧО ОТ ТЕЛЕШКИ ЕЗИК

поднесено със сладка чили майонеза,
свежа рукола и пармезан
140 г 18,90 лв.

КАРПАЧО ОТ ХАМАЧИ ПАСТРАМИ

поднесено с микс от свежи зелени салати,
хрупкав крекер с трюфел майонеза
140 г 24,90 лв.

КАРПАЧО ОТ ТЕЛЕШКО МЕСО
БЛЕК АНГЪС

поднесено с трюфел майонеза и рукола
140 г 22,90 лв.

АВТЕНТИЧНИ ТУРСКИ РАЗЯДКИ

Хумус, яйце по панагюрски, турски лют
тартар ‘‘езме‘‘, пиле в стил черкезки,
мухаммара и нурание
240 г 19,90 лв.

ТЕЛЕШКИ ТАРТАР

ТУЛУМ

овче сирене в хрупкава панировка, върху
бейби спанак, айсберг, ягоди, чери домати и
натрошени лешници с винегрет от зехтин
и балсамова редукция
280 г 18,90 лв.

БАЛКАНСКА САЛАТА

Български розови домати, краставици,
печена червена чушка, перли от козе
сирене, пъдпъдъчо яйце и пресни подправки
330 г 15,90 лв.

ПРОЛЕТНА

Бейби спанак, киноа, ягоди, цветно чери,
кедрови ядки и маслини.
280 г 17,90 лв.

ЦЕЗАР С ПИЛЕ

Крехка салата айберг с автентичен сос
цезар, рохко яйце, крекер и пармезан
320 г 19,90 лв.

ЦЕЗАР СЪС СКАРИДИ

Крехка салата айберг с автентичен сос
цезар, рохко яйце,крекер и пармезан
320 г 22,90 лв.

ЦЕЗАР С ТЕЛЕШКО

Крехка салата айберг с автентичен сос
цезар, с опушен фино нарязан рибай,
рохко яйце, крекер и пармезан
300 г 19,90 лв.

УС КЕБАП

Топли предястия
ХРУПКАВИ СКАРИДИ

скариди в хрупкава темпура с парченца
телешка пастърма и сладко кисел сос
200 г 24,90 лв.

СКАРИДИ В МАСЛО
180 г 22,90 лв.

ОПУШЕН ЕЗИК

сотиран опушен телешки език
с пюре от червен боб
200 г 19,90 лв.

СОЛЕН КАТМЕР

ЗРЯЛ БЛЕК АНГЪС РИБАЙ

АГНЕШКИ ДЖОЛАН В ХРУПКАВА
КОРИЧКА
бавно готвен агнешки джолан, обвит
в специално тесто и сос с цвекло
350 г 39,90 лв.

ПЕТЛЕ НА БАРБЕКЮ

поднесено с пюре от сладък картоф,
гриловани зеленчуци
300 г 24,90 лв.

ТЕЛЕШКИ КЮФТЕТА НА БАРБЕКЮ

фини точени кори със сос от сушени
домати, пушен антрикот, трюфел
майонеза, зрял чедар и пепър сос
250 г 18,90 лв.

телешки кюфтета със зрял английски чедар
и солена картофена баклава
260 г 26,90 лв.

ХРУПКАВА ТОРТИЛА

телешко бон филе от Блек Ангъс
със сотиран спанак и аспержи с пармезан
320 г 64,90 лв.

от домашно тесто с плънка от калмари
с доматена салса, чушки, ароматна
мащерка и магданоз
230 г 19,90 лв.

КЮФТЕТА ИСТАНБУЛ

поднесени със сос тартар.
200 г 22,90 лв.

Млечна салата с бейби спанак, краставици,
печени бадеми, поднесенa с филаделфия
и цедено мляко, овкусенa с трюфел олио,
с цветя от пушена сьомга, черен хайвер
и олио от магданоз
200 г 22,90 лв.

Основни ястия

фино нарязан Блек Ангъс с конфитиран
чипс от картофи и автентичен сос
380 г 54,90 лв.

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ОПУШЕНИ
ФИНО НАРЯЗАНИ МЕЗЕТА

МОДЕРНА МЛЕЧНА

АНТЕП ЛАХМАДЖУН

със зряло месо от Блек Ангъс бон филе,
домати, магданоз и чесън
120 г 12,90 лв.

БУРАТА

прясна бурата, поднесена със сезонни
домати, зехтин от маслини таджаска, чипс
от босилек и олио от магданоз
300 г 21,90 лв.

телешка кайма с хрупкава обвивка
от булгур и шам-фъстък
260 г 22,90 лв.

Салати

пресен розмарин, маслини,
сушени домати и сол малдон
80 г 4,90 лв.

телешка кайма, обвита с фино нарязан
рибай, поднесен с доматен сос и цедено
кисело мляко с бадеми
360 г 39,90 лв.

кълцано телешко месо блек ангъс,
овкусено с таджаска зехтин, каперси,
горчица, кисели краставички, черен
трюфел и див лук
140 г 22,90 лв.

Рибай, зрял 35 дни, телешки пръчици,
телешки език, агнешко Кото,
брезаола, зряла 90 дни, холандски джибус,
пушен кашкавал и чътни от пресни
ябълки с канела
300 г 39,90 лв.

СТИЛ ТУРСКА ФОКАЧА

ХРУПКАВИ КАЛМАРИ
ОКТОПОД НА СКАРА

поднесен със салца от домати, ароматен
зехтин с пресен босилек и свежа рукола
260 г 39,90 лв.

ПАТЕШКО МАГРЕ

крехко патешко магре с пухкаво пюре от
сладък картоф и сос от екзотични плодове
200 г 26,90 лв.

Прясна паста

ТАЛИАТЕЛЕ СЪС СКАРИДИ

бейби спанак, босилек, сметана, скариди
320 г 26,90 лв.

ПАСТА ОРЕКИЕТЕ С ТЕЛЕШКО

Рибай Блек Ангъс фино нарязан,
върху паста орекиете с пресен доматен
сос и рукола
320 г 34,90 лв.

ЛОКУМ

ЛАВРАК

филе лаврак поднесен с пюре от целина,
опушени броколи, прошуто,
зелена ряпа и сос с рукола
300 г 39,90 лв.

От барбекюто

ТОМАХОУК СТЕК 100 г 27,90 лв.
РИБАЙ СТЕК 100 г 29,90 лв.
БОН ФИЛЕ МИЯЗАКИ 100 г 139,90 лв.
СВИНСКО ИБЕРИКО СЕКРЕТО 100 г 18,90 лв.
СВИНСКО ИБЕРИКО ПЛУМА 100 г 18,90 лв.

Гарнитури

КАРТОФИ УЕДЖИС 220 г 12,90 лв.
С трюфел майонеза и пармезан.

КАРТОФИ УЕДЖИС
С ХРУПКАВО ЧОРИЗО 220 г 12,90 лв.
С трюфел майонеза , пармезан и чоризо
АСПЕРЖИ 100 г 14,90 лв.

АСПЕРЖИ С ПАРМЕЗАН
И ХРУПКАВ ЛУК 100 г 15,90 лв.
ГРИЛОВАНИ
СЕЗОННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 160 г 9,90 лв.

Десерти
КАТМЕР

Веджи Предложения

Катмер с шам-фъстък, млечен кадаиф,
шоколад нутела и пресни ягоди
200 г 13,90 лв.

Испански омлет с целина, аспержи,
картофи, яйца, сладък доматен сос
350 г 22,90 лв.

С мляко, бадеми и шоколад
180 г 12,90 лв.

ИСПАНСКА ТОРТИЯ

СТЕК ОТ ЦЕЛИНА

бавно сготвена целина
с пюре от млади моркови
260 г 24,90 лв.

От пещта

СПЕЦИАЛЕН ПУФ ХЛЯБ
40 г 3,90 лв.

БАКЛАВА

ЛИМОНОВО ПАРФЕ

Маршмелоу с аромат от лайка
и сос от пресни плодове
150 г 11,90 лв.

КЮНЕФЕ

120 г 12,90 лв.

ПЪРЖЕН СЛАДОЛЕД С ХРУПКАВ КАДАИФ
140 г 12,90 лв.

Лятно меню
Summer menu

Салата белени розови домати
с прясно сирене и канапе от Табуле
Bulgarian peeled pink tomatoes
with fresh cheese and tabule
350 g / 15.90 lv.

Стриди / Oysters
1 бр./piece / 7.90 lv.

Черноморски миди с бяло вино, масло и чесън
Black sea mussels with white wine, butter and garlic
500 g / 18.90 lv.

Черноморски миди с доматен сос
Black sea mussels with tomato sauce
500 g / 18.90 lv.

Цял калмар на плоча
с бейби картофки и сос Алиоли
Roasted squid
with baby potatoes and “Aglio e olio” sauce
300 g / 24.90 lv.

Хамсия на тиган
Pan-fried black sea anchovies
250 g / 15.90 lv.

Калкан котлет на тиган
Pan fried turbot cutlets
100 g / 22.90 lv.

Дневно меню
Lunch menu

СУПИ
SOUPS
Пилешка супа / Chicken soup
300 ml / 7.90 lv.

Супа от телешко шкембе
Traditional Bulgarian beef belly soup
300 ml / 9.90 lv.

Зеленчукова крем супа
Vegetable cream soup
300 ml / 7.90 lv.

Таратор / Tarator – cold yoghurt soup
300 ml / 6.90 lv.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
MAIN COURSES
Постен ориз с лапад
Vegie rise with stewed dock leaves
300 g / 9.90 lv.

Хрупкави кюфтета от тиквички с млечен сос
Crispy zucchini balls with yoghurt sauce
240 g / 12.90 lv.

Мусака със зряла телешка кайма
Moussaka with aged beef minced meat
350 g / 14.90 lv.

Телешки кюфтета с картофено пюре
Beef meatballs with mashed potatoes
350 g / 18.90 lv.

Чушки с крехко телешко месо и нахут
Stuffed peppers with beef and chickpeas
240 g / 17.40 lv.

Дърпано телешко с чедар
Pulled beef with cheddar
250 g / 19.90 lv.

