Свинска пържола 300 гр. .....................................................................14.90 лв.
от обезкостен врат с прясно изпържени картофи и домашна лютеница

Хрупкави калмари 180 гр. / 1, 4, 5, 7, 8 ..............................................13.90 лв.

Спагети „Парма“ 300 гр. / 1, 7 ..............................................................12.50 лв.

панирани в едра пшеница (семоа), придружени с Гръцки сос

с пилешко филе, сушени домати, гъби Печурки в сос от редуцирана сметана с твърдо
сирене “Грана Падано”

Сотирани гъби Манатарки 180 гр. ......................................................12.50 лв.
зехтин, чесън и магданоз

Октопод и калмари 150 гр. / 2, 4, 14 ...................................................13.90 лв.
сотирани с копър и чесън в лек маслено-лимонов сос

Fish and chips 250 гр. / 1, 3, 4 ................................................................11.50 лв.
Панирани филенца от бяла риба с чеснов сос, придружени с прясно изпържени картофи

Фритирани пилешки филенца в корнфлейкс 200 гр. / 1, 3, 4 .........9.50 лв.
оваляни в корнфлейкс, придружени с чеснов сос

Пържени пилешки крилца 300 гр. ........................................................9.20 лв.
мариновани в соев сос, мед, чесън и лайм

Спагети Болонезе 300 гр. / 1, 3, 7 ........................................................11.90 лв.

Сочни пилешки карета 300 гр. / 3, 7, 10 .............................................14.50 лв.

свински пушен бекон, лук, гъби печурки, сметана, люспи от твърдо сирене “Грана Падано”

„Сезонни“ Спагети 280 гр. / 1, 3, 7 ......................................................10.90 лв.
сезонни печени зеленчуци, обезкостени маслини “Каламата”, чери домати, люспи от
твърдо сирене “Грана Падано”

Фетучини с Манатарки 300 гр. / 1, 3, 7 ...............................................13.90 лв.
авокадо, чери домати, сметана, люспи от твърдо сирене “Грана Падано”

Салата Бурата (classic) 280 гр. / 7 .....................................................12.90 лв.

Фетучини със свинско 300 гр. / 1, 3, 7 ...............................................13.50 лв.

Италианско сирене Бурата, авокадо, чери домати, рукола, босилеково песто

Микс от ароматни сиренца,
панирани в хлебни трохи 200 гр. /1,3,7...............................................9.90 лв.

Сръбска люта салата 300 гр. / 7,12 ......................................................8.90 лв.

придружени с боровинков сос

Домати, гриловани тиквички, патладжан и биволско сирене, поляти с босилеково песто

оваляни в копър и чесън, поднесени с чеснов сос

Салата „София Окръг“ 300 гр. / 7 ..........................................................8.90 лв.

Домашни пикантни картофи “уеджис” 250 гр. .................................7.80 лв.

белени домати, краставици, печена чушка, червен лук, натрошено краве сирене, маслини

оваляни в люто чили, поднесени с горчичен сос

Зелена салата с риба тон 280 гр. / 2, 12 ...............................................9.90 лв.

задушени зеленчуци 200 гр. .................................................................6.90 лв.
задушени броколи 200 гр. / 7 ................................................................9.90 лв.

Риба тон, зелена салата, домати, краставици, сладка царевица, маслини

Средиземноморска салата 280 гр. / 1, 4, 7 .......................................13.90 лв.

със синьо сирене и сметана

свинско бонфиле, сушени домати, гъби Печурки, сметана, люспи от твърдо сирене
“Грана Падано”

Фетучини Капрезе 280 гр. / 1, 3, 7 .......................................................11.50 лв.
Италианско сирене Моцарела, доматен сос, пресен босилек

печени зеленчуци, сушени домати, гъби Манатарки, крем от сметана и Филаделфия,
люспи от твърдо сирене “Грана Падано”

Ризото с телешко 300 гр. / 7 .................................................................14.90 лв.
Средиземноморско Ризото 300 гр. / 2, 4, 7 ........................................15.90 лв.
пипала от октопод, сотирани калмари, крем от Филаделфия и сметана, люспи от твърдо
сирене “Грана Падано”

Салата „SNOBS“ 280 гр. / 7, 8 .................................................................10.90 лв.
микс от свежи салати, рукола, ябълки, синьо сирене, орехи, мента, меден дресинг

Сотиран свински врат на жулиени 330 гр. / 7, 12 ............................13.90 лв.

Салата „Цезар“ 280 гр. / 3, 4, 7 .............................................................11.90 лв.

лук, гъби Печурки, кисели краставички и бекон в сос от сметана с магданоз, придружени
от картофи “Уеджис“

айсберг, сочни пил. филенца на скара, класически сос Цезар с аншоа, пармезан

Руловано свинско бонфиле 350 гр. / 7 ..............................................15.90 лв.

Салата „Киноа“ 280 гр. / 7, 10 ..............................................................10.90 лв.
киноа, айсберг, рукола, чери домати, пармезан, авокадо

пълнено със сирене Моцарелa, бекон и сушени сини сливи, облято с фин сметанов сос,
гарнирано със свежа салата с чери домати

Салата „Илюминати“ 280 гр. / 7 .........................................................10.20 лв.

Класически Виенски шницел от св. бонфиле 350 гр. /1, 3, 7 ........16.90 лв.

домати, айсберг, бейби спанак, авокадо, пармезан

върху канапе от прясно изпържени картофи

Салата за „Кореняци“ 300 гр. / 7 ...........................................................9.90 лв.

Късчета от свинско бонфиле 300 гр. .................................................15.90 лв.

домати, печена чушка, босилеково песто, биволско сирене

потопени в ароматен сос “Братенджус“ с гъби Манатарки и магданоз, придружени от
свежа салата с чери домати

Обезкостен свински джолан, печен на бавен огън 300 гр. ...........14.50 лв.
поднесен с печен сос и свежа салата с чери домати

Сочно пилешко филе 300 гр. / 3, 7 ......................................................14.90 лв.
Телешки „Cheese“ бургер 450 гр. / 1, 3, 7, 10, 11 ...............................12.90 лв.
Сусамова бургер питка, сочно телешко месо, разтопен чедър, пресен домат, хрупкав
айсберг, маринован червен лук, поднесен с прясно изпържени картофи, домашен
бургер сос

Телешки бургер “SNOBS“ 450 гр. / 1, 3, 7, 10, 11 .................................14.90 лв.

Микс от сирена 250 гр. / 7, 8 .................................................................19.90 лв.
Синьо сирене, Моцарела, кашкавал, биволско сирене, краве сирене, плодове, ядки

Пълнена Пъстърва 350 гр. / 4, 8 ...........................................................13.90 лв.
лук, маслини “Каламата”, пресен лимон и орехи, изпечена във фолио, поднесена със
свежа салата, чери домати и рукола

Пъстърва, изпечена на скара 350 гр. / 4 ...........................................12.90 лв.

брускети със сирене Филаделфия и Норвежка пушена сьомга, зехтин
6 бр. 150 гр. / 1, 4, 7 ..................................................................................8.90 лв.
брускети с Италианско сирене Моцарела, домати конкасе, босилеково
песто 6 бр. 150гр. / 1, 7 ............................................................................8.50 лв.
брускети с пастет от маслини “Каламата”, чери домати, зехтин
6 бр. 150 гр. / 1 ..........................................................................................7.90 лв.
брускети с прошуто Крудо, чеснова майонеза, рукола, зехтин
6 бр. 150 гр. / 1, 3, 7 .................................................................................8.90 лв.
брускети с авокадо, домати конкасе, люта чушка, зехтин, лимон
6 бр. 150 гр. / 1 ...........................................................................................8.50 лв.
брускети с домашен катък, печена чушка, маслини, зехтин
6 бр. 150Гр. / 1, 7 .......................................................................................8.20 лв.

поднесена със задушени картофи с копър и чесън

Филе от Норвежка Сьомга на тиган 380 гр. / 1, 3, 4, 7 .....................25.50 лв.
канапе от Фетучини с чери домати, маслини и пресен босилек

Филе от Норвежка Сьомга, изпечено на скара 300 гр. / 4 .............24.20 лв.
поднесено със свежа салата с чери домати и рукола

домашен тарама хайвер 150 гр. / 1, 2, 4, 14 ......................................8.90 лв.

Филе от Лаврак 280 гр. / 4, 7 ................................................................20.90 лв.

поднесен с прясно изпечени брускети

канапе от сотирани зеленчуци в нежен маслено-лимонов сос

домашен Хумус 150 гр. / 1, 11, 13 ........................................................8.50 лв.

Лаврак, изпечен на скара 350 гр. / 7 .................................................20.90 лв.

поднесен с прясно изпечени брускети

пикантен печен патладжан 150 гр. / 1, 3, 7, 8 ....................................8.30 лв.
печена чушка, майонеза, сирене, орехи, люта чушка, поднесен с прясно изпечени брускети

Пилешко филе върху канапе от сотирани зеленчуци 300 гр. ......14.90 лв.

поднесено в сос от редуцирана сметана с твърдо сирене “Грана Падано” и прясно
изпържени картофи

снежанка с домашно цедено кисело мляко 150 гр. / 1, 7, 8 ...........8.20 лв.
С краставици, чесън, копър, орехи, поднесенa с прясно изпечени брускети

в сос „Терияки“ (соев сос, джинджифил, мед, лайм), поднесено с бял ориз

Октопод на плоча 150 гр. / 4, 7 ...........................................................26.90 лв.

мариновани люти чушки 40 гр. ..........................................................2.90 лв.

Ароматни пилешки карета от филе 300 гр. / 7, 8 ..................13.90 лв.

Бургер “King Chilly” (лют/hot) 450 гр. / 1, 3, 7, 10 ...........................14.90 лв.

с гъби Печурки, кисели краставички в сос от сметана с топено сирене, придружени от
картофи “Уеджис“

Бриош питка, крехко панирано пилешко филе, разтопен чедър, зелена салата, свеж червен
лук, пресен домат, чеснова майонеза, поднесен с прясно изпържени картофи, домашен
бургер сос

луканка, суджук, пастърма, филе Елена, прошуто Крудо

Филе от бяла риба, панирано в хлебни трохи 300 гр. /1, 3, 4, 7 ....13.50 лв.

пълнено с Филаделфия, пресен бейби спанак и сушени домати, придружено от лек
сметанов сос и свежа салата с чери домати

похлупени от разтопено сирене Чедър с босилеково песто, придружени от прясно
изпържени картофи

Пилешки бургер 450 гр. / 1, 3, 7, 10 .....................................................12.90 лв.

Микс от сухи мезета 250 гр. ................................................................23.90 лв.

поднесен със свежа салата с чери домати и рукола

Сусамова бургер питка, сочно мляно телешко месо, разтопен чедър, кисели краставички,
пушен бекон, пресен домат, хрупкав айсберг, BBQ сос, поднесен с прясно изпържени
картофи, домашен бургер сос
Бриош питка, сочно телешко месо, разтопен чедър, мариновани чушки, “Халапеньо”,
“прошуто Крудо“, гриловани зеленчуци, придружен от пикантни картофи “Уеджис“ с
домашен лют сос

мариновано в горчичена марината с ароматни подправки и поднесено с прясно
изпържени картофи

Ризото с печени зеленчуци 300 гр. / 7 ...............................................11.90 лв.

„Бурата-Гранде“ със свежи салати 300 гр. / 7 ................................14.50 лв.

Домати, Италианска Моцарела, рукола, босилеково песто

Обезкостено пилешко бутче 300 гр. / 3, 7, 10 ...................................12.50 лв.

пилешко филе, селъри, чушка, лук, тиквичка, крем от сметана и Филаделфия, люспи от
твърдо сирене “Грана Падано”

телешко бонфиле, гъби Печурки, лук, маслини “Каламата”, крем от сметана и Филаделфия,
люспи от твърдо сирене “Грана Падано”

Салата „Капрезе“ 300 гр. / 7, 8 ...............................................................9.90 лв.

Карета от сочно пилешко филе, придружени от бял ориз и зелева салата

Ризото с пиле и селъри 300 гр. / 1, 7, 9 ...............................................11.50 лв.

микс от свежи салати, бейби спанак, хрупкави калмари, пипала от сотиран октопод,
чери домати, пармезан
Италианско сирене “Бурата”, микс от свежи салати, прошуто Крудо, боровинков дресинг,
балсамова редукция

Крехко свинско бонфиле на стекчета върху канапе от гриловани зеленчуци

гъби Манатарки, чери домати, пресен босилек, сирене “Грана Падано”

Фетучини с авокадо 300 гр. / 1, 3, 7 ...................................................12.90 лв.

Салата „Прованс фюжън“ 300 гр. / 7 ...................................................9.20 лв.

мариновани в ароматни подправки, прясно изпържени картофи и BBQ сос

Спагети Карбонара 300 гр. / 1, 3, 7 ......................................................12.50 лв.

придружени с боровинков сос

Домашни прясно изпържени картофи 300 гр. ...................................5.70 лв.
Домашни картофи “уеджис” 250 гр. ...................................................7.80 лв.

Свински ребърца 400 гр. .......................................................................16.50 лв.
Крехки Свински стекчета бонфиле 300 гр. / 7 .................................16.90 лв.

прошуто Крудо, айсберг, зелена салата, бейби спанак, сушени домати

Домати, печена чушка, домашен катък, червен лук, маслини, нарязана люта чушка

Пържола от обезкостен врат, 2 бр. кюфтета от мляно свинско и телешко месо, 4 бр.
Ирландски наденички, карета от пилешко филе, поднесени с пържени картофи и горчичен сос

телешко рагу, лук, моркови, доматен сос, пресен босилек, люспи от твърдо сирене
“Грана Падано”

Фритирани пилешки хапки в бадемова коричка 200 гр. /1, 3, 5, 8 ..... 9.90 лв.

Салата „Палермо“ 280 гр. .....................................................................11.90 лв.

Скара SNOBS (за двама чревоугодници) 700 гр. / 3, 10 ...................29.80 лв.

с маслен сос, фреш от лимон, свежа салата, чери домати и рукола

Сотирани късове от обезкостено пилешко бутче 300 гр. / 7 .........13.50 лв.
Пилешко филе на жулиени, сотирано с броколи 300 гр. / 7 .........13.70 лв.
в сос от редуцирана сметана и твърдо сирене “Грана Падано”, поднесено с бял ориз

Телешки стек от бонфиле на плоча 200 гр. ......................................20.90 лв.
поднесен със свежа салата с чери домати и рукола

Телешки Пепър стек от бонфиле 250 гр. ............................................23.50 лв.

Бургер“No Meat” (без месо) 450 гр. / 1, 3, 7, 8, 10 ..............................12.50 лв.

поднесен с три вида пипер в сос “Братенджус“, гарниран с прясно изпържени картофи

Бриош питка, разтопени на плоча (чедър, кашкавал, моцарела), рукола, чери домати,
босилеково песто, поднесен с прясно изпържени картофи, домашен бургер сос

сотирани с гъби Манатарки, поднесени с печен сос и прясно изпържени картофи

Крехки телешки карета от бонфиле 250 гр. .....................................25.90 лв.

3 бр. Кюфтета от мляно свинско и телешко месо 350 гр. ..............11.50 лв.
гарнирани с прясно изпържени картофи, зелева салата, домашна лютеница

3 бр. Кюфтета от 100% мляно телешко месо 350 гр. .......................12.90 лв.
гарнирани с прясно изпържени картофи, домашна лютеница и зелева салата

5 бр. Ирландски наденички 300 гр. / 3, 7, 10 ....................................12.90 лв.
придружени от картофи “уеджис”, чесън и горчичен сос

Свински гърдички 350 гр. ....................................................................14.90 лв.
мариновани в сухо чили и ароматни подправки, придружени от картофи “уеджис” и
мариновани люти чушки

Шоколадово суфле с топка сладолед 130 гр. / 1, 3, 7 ......................7.50 лв.
Цедено кисело мляко с мед и орехи 200 гр. / 7, 8 ..............................3.90 лв.
Палачинка по избор с топка сладолед 1бр. 130гр. / 1, 3, 7, 8 ..........4.90 лв.
мед и орехи, шоколад, сладко от горски плодове

Чийзкейк с горски плодове 150 гр. / 1, 3, 7 ...........................................6.90 лв.
Торта на деня 130 гр. ...............................................................................6.90 лв.

Вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост:
1. Зърнени култури - ГЛУТЕН (пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта /вид пшеница/,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

камут /вид едра твърда пшеница/
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 - ЛАКТОЗА
Ядки (бадеми, лешници, орехи, кашу, бразилски орех, шамфъстък, орехи макадамия,
орехи куинсленд
Целина и продукти от нея
Синап и продукти от него
Сусамово семе и продукти от него
Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg
Лупина (вид бобено растение) и продукти от нея
Мекотели и продукти от тях

