


Предястия | Starters 
Студена супа от грах | Cold pea soup   280 g 9.60 BGN
с уасаби, уакаме и лятна туршия от краставици
with wasabi, wakame and lightly pickled summer cucumbers
1,6,7,11,4

Свищовска рибена чорба | Fish broth “Svishtov” style   330 g 14.20 BGN
с бруноа от зеленчуци, девисил, хайвер и саламурийка
veggies brunoise, lovage, caviar and typical “salamuriika” flavouring
1,2,4,9,12

Текстури от краставица | Cucumber textures   280 g 14.90 BGN
със сирене, сорбе от краставица, копъров зехтин и 
крекер от слънчогледови семки
with white cheese, cucumber sorbet, dill infused olive oil 
and sunflower seeds tuille
7,8,1

Градинска салата | Garden salad   280 g 12.40 BGN
Свежи градински салати, пъдпъдъчи яйца, репички, перли 
от балсамов оцет и ябълков винегрет
Fresh variations of salad leaves, quail eggs, red radish, 
balsamico pearls and apple vinaigrette
3,12

Буратина | Burratina 300 g 17.90 BGN
Буратина, цветни домати, маслини таджаска, чипс от фокача 
с червено песто, босилеков зехтин и кедрови ядки
Burratina, tomato, taggiasca olives, focaccia crisps with 
red pesto, basil infused oil and pine nuts
1,7,8

Севиче от ципура | Seabrim ceviche 220 g 19.80 BGN
тигре де лече , гел от цитруси и горски плодове 
with citrus gel and wild berries
2,4,7

Основни | Main courses

Бавно готвено Френско петле | Slow cooked French rooster  350 g 24.60 BGN
Бавно готвено френско петле с цитруси и билки, маслини, 
сос “Пиката” и печен картоф

Slow cooked baby rooster with citrus and herbs, olives,
“Piccata” sauce and roasted potatoes
1,7,12

Лаврак | Sea bass  350 g 28.20 BGN
Печен лаврак с поръска от тогараши, даши сос с шийтаке 
и яйчни нудли със зеленчуци

Roasted sea bass with togarashi, dashi sauce with shiitake 
mushrooms and egg noodles with veggies
4,8,6,3,2

Свински ребра с ароматни билки | Pork ribs with aromatic herbs   400 g 26.40 BGN
полента “тараня” с маскарпоне, чиполини,
манатарки и доматен сос с бекон

polenta with mascarpone, cipollini, porcini mushrooms 
and bacon-tomato sauce
1,7,9,12

Гриловани тиквички | Grilled courgettes    350 g 23.50 BGN
с киноа, свежо сирене, салса верде и бонбон от тиквичка
with quinoa, brine cheese and salsa verde
1,3,7

Текстури от нахут | Chickpeas textures    350 g 19.90 BGN
с домашно приготвен “ za’atar”, печени зеленчуци и веган хрупка
with homemade za’atar, grilled vegetables and vegan cracker
1,8,11

Равиоли "Кубердонс" | Raviolli "Couberdons"  330 g 21.30 BGN
С коприва, спанак, рикота и "въздух" от пармезан

With nettle, spinach, ricotta and parmesan “air”
1,3,7,8

Десерти | Desserts

Шоколадово-кадифена череша | Velvet chocolate cherry  120 g 12.60 BGN
Млечен шоколадов мус, черешово кули, шоколадов фъдж, 
сорбе от череши и аериран шоколад

Chocolate mousse, cheery coulis, chocolate fudge with 
cherry sorbet and aero chocolate
7,1,3

Карамелена тарталета | Caramel tartelette   120 g 10.60 BGN
Крем карамел от маракуя, сладолед от карамелизирани 
солени пуканки, франжипан, желе от маракуя

Passion fruit crème caramel, caramelized salty popcorn ice cream, 
frangipane, passion fruit gel
1,3,7,8

Бадемово-ягодова симфония | Strawberry-almond symphony  120 g 13.60 BGN
Ефирен мус от ягоди, компот от пресни ягоди с ликьор Гранд 
Марние, мадлени с кафяво масло, гел от портокали и сладолед 
от печени бадеми

Light strawberry mousse, strawberry compote with Grand Marnier 
liqueur, beurre noisette madeleines and baked almonds ice cream
1,3,7,8

Прасковен меден кошер | Peach honeycomb  120 g 11.60 BGN
мус от праскова, гел от праскова, гранита с кисело мляко,
мед и естрагон

peach mousse, peach gel, yogurt-honey granita and estragon
1,3,7

АЛЕРГЕНИ    ALLERGENS 
Моля, погледнете списъка с алергени, за да се уверите, че нямате непоносимост към някои от 
продуктите, използвани в менюто. 
Please, take a look at the allergens list below and see if you are intolerant to any of those ingredients 
found in the menu.


