МЕНЮ
menu

Салата с валериана, фенел, авокадо, прясна круша,
тиквени семки и семена от лен
250 г / 9,40 лв
Алергени: синап, ядки

Салата Капрезе - домати, прясна моцарела, босилек,
зехтин екстра върджин и домашно песто от босилек
(салатата може да бъде приготвена също с биволска моцарела,
бурата, бурата с трюфел и пушена бурата)
Моля, попитайте Вашия сервитьор.

280 г / 9,70 лв
Алергени: мляко, ядки

Салата от домашно печени чушки, домати,
мариновано краве сирене и рукола
250 г / 9,90 лв
Алергени: мляко

Салата от печено червено цвекло, прясно биволско сирене,
песто от рукола и тиквени семки
280 г/ 11,50 лв
Алергени: мляко, ядки

Микс от свежи салати с прошуто крудо, домати, фермерски яйца
от „Съни Фарм“, с. Абланица и дресинг от босилекова майонеза
280 г / 11,70 лв
Алергени: мляко, яйца

Салата с кейл, бейби спанак, валериана, свежо биволско сирене,
чери доматчета, маслини Таджаска и домашни крекери
с микс от семена
250 г / 12,90 лв
Алергени: мляко, синап, ядки

САЛАТИ
salads

Брускети с домати, маслини Таджаска, чесън и босилек
200 г / 7,80 лв
Алергени: глутен

Брускети с прошуто крудо, прясно биволско сирене,
маслини Таджаска и домати конкасе
200 г / 9,80 лв
Алергени: глутен, мляко

Пате мисти - пастет от сушени на слънце доматчета,
сиренов мус с билки и зехтин аурелио, крем от манатарки и хумус,
мус от авокадо и орехи, поднесени с препечен хляб с квас
на „Братя Хлебари“
250 г / 13,90 лв
Алергени: глутен, мляко

Хрупкави калмари, поднесени със сос ремулад и зелена салата
250 г / 19,00 лв
Алергени: глутен, мляко, мекотели, яйца

Скариди, приготвени в доматен сос с праз лук
250 г / 25,90 лв
Алергени: глутен, мляко, ракообразни

АНТИПАСТИ
antipasti

Леко пикантна крем супа от червена леща със свеж спанак и
песто от сушени на слънце домати
300 мл / 5,90 лв
Крем супа от тиква и праз лук,
сервирана с прясно биволско сирене и тиквени семки
300 г / 6,90 лв
Алергени: мляко

СУПИ
soups

Прясно приготвена ръчна паста джирасоли, пълнени с пуешко месо
и пащърнак в сос от сметана и орехи
300 г / 14,80 лв
Алергени: глутен, мляко, ядки

Пресни ръчно приготвени равиоли пеперонати
(с червена чушка в тестото), пълнени със свежа моцарела и
трюфел в крем от печена чушка и маслини Таджаска
250 г / 14,90 лв
Алергени: глутен, мляко

Прясно приготвени медзалуни, пълнени с манатарки и
трюфел паста в салса роза
300 г / 15,50 лв
Алергени: глутен, мляко
Суха паста „la Campofilone“ е считана от много италиански шеф готвачи за
най-добрата. Качеството е гарантирано от произхода на зърната пшеница, които
се отглеждат в собственото стопанство, яйцата от свободно гледани кокошки и
пъдпъдъци и затворения цикъл на производство.

Спагети La Campofilone альо ольо със зехтин, чесън, пеперончино,
магданоз и пармезан
350 г / 9,80 лв
Алергени: глутен, мляко

Спагети с телешки кюфтенца от Шароле от ферма „Омая Ранч“
с доматен сос и пармезан
330 г / 14,50 лв
Алергени: глутен, мляко

Ризото / Лингуини неро ди сепия с калмари и скариди
350 г / 16,90 лв
Алергени: глутен, ракообразни, мекотели, мляко

ПРИМИ
primi

Пиците ни се правят с квас или както казват в Италия: Lievito madre (тесто
майка). Правим ги с италианско брашно тип 00 и твърда пшеница /семола/, сос от
сицилиански домати и задължително с италианска моцарела за пица. Всички пици
могат да бъдат изпълнени и с пълнозърнесто тесто

Пица Маргарита - домати, моцарела, риган и пресен босилек
400 г / 7,90 лв
(Пица Маргарита с биволска моцарела - 14,90 лв)
Алергени: глутен, мляко

Пица Салами - пикантен салам, домати, моцарела и риган
400 г / 13,90 лв
Алергени: глутен, мляко

Пица Капричоза - шунка, гъби, домати, моцарела,
артишок и риган
400 г / 14,90 лв
Алергени: глутен, мляко

Пица куатро формаджи – домати, моцарела, таледжо,
горгондзола и пармезан
/може да бъде поръчана и без домати/

400 г / 14,90 лв
Алергени: глутен, мляко

Пица с прошуто крудо, моцарела, рукола и чери домати
400 г / 15,90 лв
Алергени: глутен, мляко

Пица с конска наденица и манатарки, праз лук, домати и моцарела
400 г / 17,90 лв
Алергени: глутен, мляко

ПИЦА
pizza

Филе от лаврак по Месински
300 г / 19,90 лв
Алергени: глутен, риба

Скариди, готвени бавно в зехтин, чесън и люти чушки,
поръсени с пушен червен пипер и поднесени с хляб с квас
250 г / 24,90 лв
Алергени: глутен, ракообразни

Филе от лаврак върху сос от спанак, орехи и сметана,
поднесени с каперси и естрагон
300 г / 26,50 лв
Алергени: глутен, мляко, риба

Сьомга върху крем от пащърнак, поднесена със сос от сметана,
див лук и черен хайвер
350 г / 26,90 лв
Алергени: глутен, мляко, риба

ОСНОВНИ ЯСТИЯ - морски
sea food main courses

Яйца от свободно гледани пасищни кокошки от „Слънчевата
Ферма“ с леко пикантен доматен сос, праз лук и моцарела
300 г / 11,90 лв
Алергени: мляко, яйца

Триппа алла сичилиана – шкембе по сицилиански,
приготвено на бавен огън с два вида чушки,
поднесено върху печени с масло картофи
300 г / 12,90 лв
Алергени: мляко

Пармиджана - класическо италианско ястие с патладжан,
моцарела, домати и пармезан
380 г / 13,90 лв
Алергени: мляко, глутен

Бургер Италиано – телешко месо от ферма „Омая“ с моцарела,
грилован домат, сладък лук, песто дженовезе и пармезанова
майонеза в прясно изпечено хлебче фокача, поднесен
с пармезанов картоф на фурна
400 г / 15,90 лв
Алергени: яйца, мляко, глутен

Сицилиански кюфтета от специално селектирано телешко месо
от ферма „Омая“ с пармезан, праз лук, пресни домати,
черен пипер и сол, поднесени с накълцани домати и
люти чушки и картофи на фурна
380 г / 15,90 лв
Алергени: мляко, целина

„Полпете ди кавало“ – кюфтета от конско месо с трюфел и
карамелизиран лук върху крем от манатарки и хумус, поднесени с
малки лукчета „чиполини“
400 г / 18,80 лв
Алергени: мляко

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
main courses

Пържола от бут от пасищно пиле от биоферма „Съни Фарм“
поднесено с хумус, чери доматчета, грахови шушулки и печурки
350 г/ 18,90 лв
Пилешки гърди „Миланезе“, поднесени с печено брюкселско зеле,
пресни моркови и картофи
350 г/ 18,90 лв
Алергени: глутен, яйца

Телешки наденички от ферма „Омая“, поднесени с печени с масло
картофи, гриловани тиквички и червено цвекло
350 г / 18,90 лв
Алергени: мляко

Печени свински ребърца с гарнитура крем от пащърнак
и домашно приготвени ферментирали зеленчуци
300 г / 22,90 лв
Телешки бузи, бавно готвени в су-вид, поднесени с крем
от пащърнак, жълто цвекло, пресни моркови и
листа от брюкселско зеле
300 г / 24,90 лв
Алергени: мляко

Бургер с Уагиу месо от испанската ферма „Санта Розалия“ с
домашно приготвена пармезанова майонеза, домат и айсберг
300 г / 24,90 лв
Алергени: глутен, мляко, яйца

Телешко бонфиле със сос от манатарки, поднесено със запечени
картофи и доматчета конфи
300 г / 24,90 лв

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
main courses

Gelato – собствено производство
1 топка – 1,80 лв
Алергени: мляко, ядки, фъстъци, соя

Домашно приготвен сладкиш от овесени ядки, кафява захар,
сушени плодове и пълнозърнесто брашно, поднесен в сос от
ванилово маскарпоне
150 г / 5,90 лв
Алергени: глутен, яйца, ядки, мляко

Мус от кестени с италиански шоколад (80% какао)
с крем от маскарпоне и портокалов сок
90 г / 6,90 лв
Алергени: мляко, яйца, ядки

Крем йогурт с вишни с черен пипер, бадемов марципан и
млечен шоколад
160 г / 6,90 лв
Алергени: мляко, ядки

Профитерол с лешников крем, карамел със сол Малдон и лешници
180 г / 6,90 лв
Алергени: глутен, яйца, мляко, ядки

Тирамису
150 г / 7,80 лв
Алергени: мляко, глутен, яйца

ДЕСЕРТИ
desserts

Сушени на слънце доматчета;
Тиквички на грил в домашна марината;
Пресни гъби в домашна марината;
Каперси големи с дръжки в марината от ябълков оцет;
Италиански маслини;
Краве сирене с подправки и зехтин
100 г по избор / 4,90 лв
Алергени: млечни

Италиански маслини “Таджаска”
100 г / 5,90 лв
Артишок по Римски;
Малки червени чушленца, пълнени с меко сирене
100 г / 8,90 лв
Алергени: млечни

АНТИПАСТИ БАР
antipasti bar

Биволска моцарела

125 г / 7,60 лв

Регион: Кампаня

Прясна биволска моцарела за двама DOP

250 г / 16,80 лв

Производител: Puglia Lat, регион: Кампаня

Порция Страчатела

150 г / 8,80 лв

Прясно сирене от краве мляко от района на Пуля, представляващо разтеглена и
накъсана на дебели нишки моцарела, потопена в гъста сметана.
Производител: Puglia Lat, регион: Пуля

Бурата			

125 г / 9,90 лв

335 г / 22,70 лв

Прясно сирене от краве мляко. Кръгла торбичка от моцарела с вътрешност пълна
с моцарела и сметана. Производител: Caseificio Artigiana. Регион: Пуля

Бурата с трюфел		

125 г / 9,90 лв

Производител: Artigiana, регион: Пуля

Пушена бурата		

125 г / 9,90 лв

Производител: Artigiana, регион: Пуля

Таледжо		

100 г / 5,90 лв

Полу-меко, зряло италианско сирене, с тънка кора и силен мек аромат.
Производител: Zanetti

Горгонзола Dolcelatte DOP

150 г / 11,90 лв

Това е леко синьо и средно зряло сирене, с мек вкус в кремообразен вид.
Производител: Galbani

Азиаго			

100 г / 6,40 лв

Италианско сирене от краве мляко, характерно за района на Венето.
Производител: Brazzale, регион: Венето

Сирене Блу‘61			

100 г / 17,40 лв

Меко сирене с боровинки. Производител: Casearia Carpenedo. Регион: Тревизо

Проволоне Auricchio Dolce		

100 г / 7,40 лв

Полу-твърдо сирене от краве мляко. Производител: Auricchio, регион: Кремона

Пекорино Кампидано				

100 г / 9,90 лв

Полу-твърдо сирене от овче мляко, отлежало поне три месеца
Производител: Casearia Carpenedo. Регион: Тревизо

Грана Падано DOP UNIGRANA 			

100 г / 5,70 лв

Производител: Galbani. Регион: райнa на река По

Пармеджано реджано Zanetti, отлежал 30 месеца

125 г / 12,90 лв

Производител: Zanetti

Плато сирена				
Попитайте Вашия сервитьор

ИТАЛИАНСКИ СИРЕНА
italian cheeses

300 г / 29,90 лв

Пикантен италиански салам
от свинско месо с пеперончино

80 г / 6,70 лв

Производител: Chiapella, регион: Пиемонте, Ланге

Салам от свинско месо с трюфел 		

80 г / 9,90 лв

Производител: Chiapella, регион: Пиемонте

Салам от свинско месо с вино Бароло DOCG

80 г / 10,90 лв

Производител: Chiapella, регион: Пиемонте

Салам от говеждо месо 				

80 г / 10,90 лв

Производител: Chiapella, регион: Пиемонте

Салам от глиганско месо

100 г / 10,90 лв

Производител: Chiapella, регион: Пиемонте

Био филе от свинско месо

80 г / 10,90 лв

с вино Бароло DOCG. Производител: Chiapella, регион: Пиемонте

Прошуто крудо Сан Даниеле		

100 г / 14,90 лв

Свинско месо, отлежало 18 месеца
Производител: Chiapella. Регион: Пиемонте		

Мортадела с шам фъстък		

100 г / 4,90 лв

Производител: Leoncini, регион: Верона

Салам Наполи

80 г / 9,90 лв

Производител: Fiorucci, регион: Лацио

Брезаола

100 г / 11,20 лв

Отлежало крехко телешко месо
Производител: Simonini, регион: Модена

Салам Спианата Романа

80 г / 10,90 лв

Производител: Fiorucci, регион: Лацио

Прошуто крудо с трюфел		

100 г / 12,90 лв

Производител: Villani, регион: Модена

Плато колбаси			
Попитайте Вашия сервитьор

ИТАЛИАНСКИ КОЛБАСИ
italian sausages

300 г / 29,90 лв

Домашна сезонна напитка
Домашен сок от бъз с джинджифил
Домашна ягодова лимонада		

250 мл / 3,50 лв
250 мл / 2,00 лв
250 мл / 2,50 - 3,00 лв

(може и газирана)

Домашен сок от лайм и джинджифил
Cetrionada		
домашен сок от краставица с лимон и мента
Италианска газирана вода Сан Пелегрино
Италианска газирана вода Сан Пелегрино
Италианска минерална вода Di Lurisia
Италианска минерална вода Di Lurisia
Италианска газирана вода Di Lurisia
Италианска газирана вода Di Lurisia
Италианска газирана вода Di Lurisia
Минерална вода Rilana		
Минерална вода Rilana		
Прясно изцеден сок от портокал
Айран oт фермерско мляко от „Ярлово“

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
non-alcoholic drinks

250 мл / 2,00 лв
250 мл / 4,00 лв
250 мл / 3,90 лв
750 мл / 5,90 лв
500 мл / 4,90 лв
750 мл / 6,90 лв
330 мл / 4,90 лв
500 мл / 5,90 лв
750 мл / 6,90 лв
500 мл / 1,50 лв
1 л / 2,20 лв
200 мл / 3,90 лв
250 мл / 2,00 лв

Туборг бутилка
Шуменско специално / наливно
Шуменско специално / наливно
Будвайзер			
Ердингер Вайс
Ердингер Дюнкел (тъмна)
Карлсберг 			
Карлсберг (наливна) 			
Карлсберг (наливна) 			
Сан Мигел 		
Клаусталер (безалкохолна бира)

330 мл / 3,00 лв
330 мл / 2,40 лв
500 мл / 3,00 лв
330 мл / 3,90 лв
500 мл / 6,50 лв
330 мл / 4,70 лв
330 мл / 3,60 лв
330 мл / 2,70 лв
500 мл / 4,60 лв
330 мл / 5,90 лв
330 мл / 3,60 лв

ИТАЛИАНСКА БИРА
Перони
Перони
Морети
Морети
Настро Азуро
Настро Азуро
Бира Анджело Порети N 4
Бира Анджело Порети N 5

330 мл / 4,50 лв
660 мл / 7,50 лв
330 мл / 4,90 лв
660 мл / 8,00 лв
330 мл / 5,50 лв
660 мл / 8,00 лв
330 мл / 5,90 лв
330 мл / 5,90 лв

КРАФТ БИРА
Бира DOGMA Albino White 				
Бира DOGMA Albino Hoptopod		
Бира DOGMA Svetionik Pale Ale

БИРА
beer

330 мл / 8,00 лв
330 мл / 8,00 лв
330 мл / 7,00 лв

Грапа от Венето Marcati
Грапа Riserva Marcati (отлежала 18 мес. в барик)
Грапа Nonino Tradizionale
Грапа Nonino il Moscato		
Грапа Nonino Riserva		
Грапа Резерва Елиго, Орнелая		
Грапа Амароне Барик, Маркати		
Уилямс с истинска круша
Водка Finlandia
Водка Grey Goose					
Водка Руски стандарт 				
Водка Руски стандарт Платинум 			
Водка Belluga 						
Водка Belluga златна					
Уиски J&B						
Уиски Jameson					
Уиски Jack Daniels					
Уиски Bushmills 10-годишно				
Уиски Johnny Walker Red label			
Уиски Johnny Walker Black label 			

50 мл / 3,50 лв
50 мл / 4,90 лв
50 мл / 4,20 лв
50 мл / 7,60 лв
50 мл / 6,20 лв
50 мл / 18,80 лв
50 мл / 10,80 лв
50 мл / 4,90 лв
50 мл / 3,50 лв
50 мл / 13,50 лв
50 мл / 3,90 лв
50 мл / 5,00 лв
50 мл / 12,60 лв
50 мл / 31,50 лв
50 мл / 4,00 лв
50 мл / 4,50 лв
50 мл / 5,00 лв
50 мл / 8,40 лв
50 мл / 3,50 лв
50 мл / 8,40 лв

/12-годишно/

Уиски OBAN						

50 мл / 17,50 лв

Коняк Martell V.S.O.P.					

50 мл / 14,50 лв

Стралджанска мускатова отлежала

50 мл / 4,90 лв

(лимитирана серия)

Стралджанска мускатова		
Перно		
Узо Plomari		
Джин Beefeater
Самбука 		

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
alcoholic drinks

50 мл / 3,50 лв
50 мл / 4,50 лв
50 мл / 3,50 лв
50 мл / 3,50 лв
50 мл / 3,50 лв

Аперол 						
Кампари 					
Ром Бакарди				
Амарето 			
Ликьор италиански с дива ягода
Ликьор Франджелико 			
Лимончело						
Амаро Аверна				
Сайдер Somersby				
Hugo		

50 мл / 3,50 лв
50 мл / 4,90 лв
50 мл / 3,50 лв
50 мл / 3,00 лв
50 мл / 4,50 лв
50 мл / 5,90 лв
50 мл / 3,50 лв
50 мл / 4,00 лв
330 мл / 3,30 лв
200 мл / 6,50 лв

(просеко DOC, сок от бъз, мента)

Campari Tonic 		

200 мл / 6,90 лв

Aperol Spritz				

200 мл / 6,90 лв

(кампари, тоник)

(аперол, просеко DOC, портокал)

Prosecco

125 мл / 4,90 лв

Милесимато Тозо DOC

КОКТЕЙЛИ И ЛИКЬОРИ
cocktails and liquors

Кафе еспресо Columbus Specialty Coffee
Кафе еспресо Columbus Specialty Coffee с мляко
Лате макиато				
Капучино 		
Мляко с какао				
Чай 					
Топло мляко с истински разтопен шоколад		

ТОПЛИ НАПИТКИ
hot drinks

35 мл / 2,80 лв
60 мл / 3,30 лв
250 мл / 4,00 лв
250 мл / 4,00 лв
200 мл / 2,50 лв
250 мл / 3,90 лв
120 мл / 2,70 лв

