


Меню за деня



Супи
Френска лучена супа 400 г 3,40 лв.

Крем супа от картофи 300 г 2,90 лв.
и пресни зеленчуци

Гаспачо - студена доматена супа 300 г 2,90 лв.

Супа на деня 300 г 2,90 лв.

Салати
Нашата зелена салата 270 г 4,90 лв.
(букет от свежи марули, рукола,  печени слънчогледови семки, 
 късчета сладка мандарина и билков винегрет)

Гръцка 400 г 5,90 лв.
(свежи краставици и домати, хрупкави чушки, сирене “Фета”,  
маслини,  каперси, балсамов винегрет с риган и копър)

Бетрав  430 г 7,50 лв.
(букет от свежи марули, печено червено цвекло, биволско 
сирене, карамелизирани орехови ядки и порт винегрет)

Нисоаз 430 г 7,90 лв.
(риба тон, филе от аншоа, свежи домати, варени картофки, 
зелен фасул, яйце, маслини, крехки марули и дресинг “Нисоаз”)

Цезар 330 г 8,90 лв.
(крехки марули, сочно пилешко филе, крутони, 
пармезан и дресинг “Цезар”)

Тер & Мер 350 г 8,90 лв.
(варени картофи, филе от пушена сьомга, каперси, 
пресен лук, свеж копър и сметаново-лимонен дресинг)  

Екзотик 430 г 9,90 лв.
(букет от свежи марули, рукола, пилешко филе, 
сочно манго, авокадо, чери домати, червен лук и малинов дресинг)

Капрезе “Аромат”  330 г 9,90 лв.
(сочни домати, моцарела от биволско мляко, прошуто, 
пресен босилек, маслинови крутони и студенопресован зехтин)

Сандвичи
Тартини “Провансал”  450 г 8,90 лв.
(тапенад, овче кашкавал с мед, доматена салца с босилек и кориандър)

Отворен стек сандвич  400 г 9,90 лв.
(телешко филе, печени домати, рукола, 
пармезан, пикантнo айоли върху селски черен хляб)

Бъргър “Аромат” 430 г 11,00 лв.
(домашно смляно телешко и свинско месо, чедар, 
карамелизиран лук, гъби соте и сусамено хлебче)

Тортиля с пушена  380 г 11,00 лв.
сьомга, яйце, краставички и гуакамоле

* Всички сандвичи се сервират 
   с хрупкави пържени картофки и зелена салата

Предястия
Топло козе сирене овкусено с билки 150 г 3,90 лв.
поднесено с кростини
Тостадита хапки 200 г 4,90 лв.
(печено свинско филе, гуакамоле, маринован лук върху тортия)

Пилешки шишчета  230 г 5,50 лв.
с медено-сметанов сос
Пикантни агнешки кюфтенца 220 г 6,50 лв. 
с чесново-млечен сос
Пържени калмари поснесени със 250 г 8,50 лв.
средиземноморски тапенад и айоли
Кула от печени зеленчуци на скара 380 г 8,90 лв.
(гъби, тиквички, патладжан, козе сирене, песто “Дженовезе”, балсамова редукция)

Кюфтенца от сьомга с майонеза “Уасаби” 180 г 9,90 лв.
Печени кайсии,  200 г 9,90 лв.
пълнени с горгонзола и прошуто  



Миди “Мариниера”,  800 г 12,90 лв.
сервирани с пържени картофки
Филе от сайда с каперсов бьор блан 450 г 12,90 лв.
(гарнитура на деня)

Буйабез 450 г 14,90 лв.
(филе от прясна риба, кралска скарида, миди 
и зеленчуци във винено-доматен бульон)

Филе от тилапия с плодова  400 г 15,90 лв.
салца и ориз на деня
Филе от сьомга върху канапе  380 г 16,50 лв.
от тиквички, целина, морков и праз,
полята с лимонено-босилекова емулсия
Кралски скариди с Тай сос  400 г 22,90 лв.
и сотирани зеленчуци
Печени пилешки бутчета гарнирани 400 г 8,90 лв.
с картофи соте и салата с дижонски винегрет
Пилешко филе, мариновано  400 г 11,90 лв.
и поднесено с рагу от диви гъби  
(гарнитура на деня)

Пилешко филе на тиган  450 г 13,90 лв.
с чътни от манго, ананас и мента
(гарнитура на деня)

Патешки гърди със сос от горски плодове  450 г 17,90 лв.
и порт, сотиран спанак и полента
Свинско по тоскански с билково масло,  430 г 9,90 лв.
картофено пюре и зеленчуци на деня
Ароматен свински котлет,   450 г 11,90 лв.
поляти с редукция от кайсия и марсала
(гарнитура на деня)

Мариновани свински медальони,  450 г 13,90 лв.
поднесени със сос от круша, мед и канела
(гарнитура на деня)

Основни
Свинско бонфиле фламбирано с калвадос, 450 г 16,90 лв.
сос от карамелизирани ябълки и стафиди
(гарнитура на деня)

Телешки дроб, канапе от спанак соте  450 г 9,90 лв.
и картофено пюре, 
гарнирани с хрупкав бекон и Порт деми
Телешки ребърца,  450 г 18,00 лв. 
обезкостени и задушени в Каберне
(гарнитура на деня)

Филе миньон, поднесено със сос по избор 450 г 26,00 лв.
1. Синьо сирене
2. Три вида пипер
3. Билково масло
(гарнитура на деня)

Задушен агнешки джолан с розмарин,  450 г 21,90 лв.
маслинова редукция и картофено пюре
Талиателе с диви гъби, рукола,  380 г 7,90 лв.
пармезан и песто
Пене със сьомга, каперси,  350 г 8,90 лв.
чери домати и сметана
Плато български сирена  300 г 9,90 лв.
Плато френски сирена  250 г 19,90 лв.

Десерти
Домашно приготвена шоколадова торта 150 г 4,50 лв.
Лимонов пай 150 г 4,50 лв.
Крем брюле 150 г 4,50 лв.
Десерт на деня 150 г 4,50 лв.
Сладолед  150 г 2,90 лв.

Основни



Безалкохолни напитки
Топли напитки

Еспресо  60 мл 1,80 лв.
Еспресо без кофеин 60 мл 1,80 лв.
Капучино 200 мл 2,50 лв.
Чай 200 мл 1,50 лв.

Минерална вода (стъклена бутилка)

Девин 330 мл 1,90 лв.
Девин 1 л 3,90 лв.
Боржоми 330 мл 3,90 лв.

Студен чай Липтън

Праскова  250 мл 2,50 лв.
Лимон 250 мл 2,50 лв.

Нектари “Присан”

Портокал 250 мл 1,90 лв.
Круша 250 мл 1,90 лв.
Праскова 250 мл 1,90 лв.
Кайсия 250 мл 1,90 лв.
Вишна 250 мл 1,90 лв.
Ябълка 250 мл 1,90 лв.
Манго 250 мл 1,90 лв.
Ягода-Банан 250 мл 1,90 лв.

Газирани напитки

Пепси 250 мл 1,90 лв.
Пепси Лайт 250 мл 1,90 лв.
Тоник 250 мл 1,90 лв.
Севън ъп 250 мл 1,90 лв.
Миринда 250 мл 1,90 лв.
Клуб Сода 250 мл 1,50 лв.


