
САРВА ДИМЯТ, ШАРДОНЕ И СОВИНЬОН БЛАН, ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР, БЪЛГАРИЯ 375 26,00 
SARVA CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC AND DIMYAT, DRAGOMIR ESTATE, BULGARIA 

Богато, плодово и комплексно. Вино от най-висок клас. / Rich, fruity and complex. A fine Bulgarian white.  
 

ШАТО ПУРКАРИ ШАРДОНЕ, МОЛДОВА / CHATEAU PURCARI CHARDONNAY, MOLDOVA  375  27,00

Силно и плодово вино, носещо в себе си красивия характер на сорта Шардоне.   
Усещат се банан, ананас, тропически плодове и леки нотки на дъб,   
който добавя елегантност към вкуса. 

Golden color with shades of amber. Intense aromas of flowers and exotic fruits.  
Dense rich taste with hints of almonds and vanilla, followed by a long finish. 

 
ГИЙСЕН ЕСТЕЙТ СОВ. БЛАН МАРЛБОРО – НОВА ЗЕЛАНДИЯ     375 35,00 
GIESEN ESTATE SAUV.BLANC MARLBOROUGH - NEW ZEALAND 

Спектърът от плод и аромати разкрива голяма дълбочина, тропически нотки с отличителен   
зелен профил. Това вино е ароматен бленд от бъз, листа от лайм, розов грейпфрут и сушени билки. Вкусът  
притежава концентриран, жизнен цитрусов фокус със значителна концентрация на плод, свеж и ярък финал. 

The spectrum of fruit and fragrances reveals a great depth, tropical notes with a distinctive green profile.   
This wine is an aromatic blend of elder, lime leaves, pink grapefruit and dried herbs. The flavor has 
a concentrated, lively citrus focus with a significant concentration of fruit and a fresh and bright finish.  
 

ДАЛАКОВ МИСКЕТ, БЪЛГАРИЯ / DALAKOV MISKET, BULGARIA     750 65,00

Мискет – бленд от различни мискети – уникални сортове за България, ароматен и свеж, леко и ефирно тяло. 
Misket - a blend of different miskets - unique varieties for Bulgaria, fragrant and fresh, light and ethereal body. 

НА ЧАША / BY THE GLASS  
МИНКОВ БРАДЪРС БЯЛО, БЪЛГАРИЯ / MINKOV BROTHERS WHITE, BULGARIA   150 7,00
Ароматно и свежо бяло вино от България, изпълнено с цветя и сочни жълти плодове.    
Fresh and aromatic white from Bulgaria that is full of sunshine and ripe stone fruits. 

  РОЗЕ / ROSE 
НА БУТИЛКА / BY THE BOTTLE  
ГРИ БЛАН РОЗЕ ГРЕНАШ, ФРАНЦИЯ / GRIS BLANC, GRENACHE ROSE, FRANCE   187  19,00

Бледорозов цвят. Плодови аромати с пикантни нотки. Свежо и минерално с дълъг финал.  
Pale pink color. Fruity aromas with spicy notes. Fresh and mineral with a long finish. 

ЛЕ ФОТОГРАФ РОЗЕ ОТ ГРЕНАШ И КАБЕРНЕ ФРАН, БЪЛГАРИЯ     375 24,00 
LE PHOTOGRAPHE ROSE FROM GRENACHE NOIR AND CABERNET FRANC, BULGARIA 

Плодово, свежо и минерално розе, изпълнено с горски ягоди и сладки череши. 
Juicy and fresh with loads of forest red fruits and underlining minerality. 

САРВА РОЗЕ ОТ МАВРУД И РУБИН, ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР, БЪЛГАРИЯ   375 26,00 
SARVA ROSE FROM MAVRUD AND RUBIN, DRAGOMIR ESTATE, BULGARIA 

Елегантно розе с леки парфюмени нотки на билки и цветя, нещо солено и червени плодове, истинска класа. 
Elegant rose with expressive aromas of herbs and flowers, red fruits and slight saltiness. A very stylish wine. 

ШАТО МОНТО РОЗЕ, СЕНЗО, ГРЕНАШ, СИРА И ТИБУРЕН КОТ ДЬО ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ  375 30,00 
CHATEAU MONTAUD ROSE, CINSAULT, GRENACHE, SYRAH AND TIBUREN COTES DE PROVENCE, FRANCE  

Живо и плътно вино. Леко киселинно с нотки на цитруси и череши. Благодарение   
на почвата финалът е отчетлив  с минерални багри. 

Lively and tight wine. Slightly acidic with hints of citrus and cherries. As a result of the soil,  
the finish is crisp with mineral colors. 

ДРАГОМИР РОЗЕ СЕПАЖ, КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, МАВРУД И РУБИН, БЪЛГАРИЯ   750 80,00 
DRAGOMIR ROSE CEPAGE, CABERNET SAUVIGNON, MAVRUD AND RUBIN, BULGARIA 

Блед прасковен цвят с нежни лукови оттенъци. Елегантен минерален нос, с нюанси на бели гъби,   
горски ягоди, дюля, липа и свежи бели череши. Стегнато, фино и източено тяло с минерален послевкус. 

Pale peach color with delicate onion shades. Elegant mineral nose, with shades of white mushrooms, wild strawberries, 
quinces, linden and fresh white cherries. Tight, fine and drained body with a mineral aftertaste.   

НА ЧАША / BY THE GLASS  
МИНКОВ БРАДЪРС РОЗЕ ОТ СИРА, ГРЕНАШ И СЕНЗО, БЪЛГАРИЯ    150   7,00 
MINKOV BROTHERS ROSE FROM SYRAH, GRENACHE AND CINSAULT, BULGARIA 

Изкусително плодово розе с аромат и вкус на череша и червена сладка ябълка.  
Charming fruity rose with flavors of cherries and sweet red apple. 

  ЧЕРВЕНИ ВИНА / RED WINE  НА БУТИЛКА / BY THE BOTTLE

САНГРЕ ДЕ ТОРО, ГАРНАЧА И КАРИНЕНА, КАТАЛУНИЯ – ИСПАНИЯ     187  19,00 
SANGRE DE TORO GARNACHA AND CARIGNAN CATALUNYA, SPAIN 

Дълбок рубиненочервен цвят със загатната охра. Богати комплексни средиземноморски аромати с изобилстващи  
нотки на подправки и къпини. / Deep ruby red color with a hint of ocher. Rich complex Mediterranean aromas  
with abundant notes of spices and blackberries. 

  ML  BGN  ML  BGN

  



ЛЕ ФОТОГРАФ СИРА, БЪЛГАРИЯ  / LE PHOTOGRAPHE SYRAH, BULGARIA    375  24,00

В аромата присъстват нюанси на шоколад, бекон и ликьор от вишна, плътен вкус   
със стегната структура,  с изразена сочност и приятни пикантни леко зърнести танини.   
Финалът е изразителен  и запомнящ се с дълъг и ароматен послевкус. 

The aroma includes nuances of chocolate, bacon and cherry liqueur, dense taste with a firm
structure, with pronounced  juiciness and pleasant spicy slightly grainy tannins. The finish 
is expressive and memorable with a long and fragrant aftertaste. 

САРВА ЧЕРВЕНО МАВРУД, ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР, БЪЛГАРИЯ    375 26,00 
SARVA RED MAVRUD, DRAGOMIR ESTATE, BULGARIA 

Един от най-известните местни сортове в България, вино класика.  
Made from the legendary Mavrud grape, this wine is a true classic.     

ШАТО ПУРКАРИ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, МОЛДОВА      375 27,00 
CHATEAU PURCARI CABERNET SAUVIGNON, MOLDOVA  

Интензивен рубиненочервен цвят с богати аромати, доминирани от черна череша, с фини нотки на екзотични 
подправки. Вкусът е плътен и сложен, с нотки на зрели плодове, шоколад, ванилия и стафиди.Intense ruby red color 
with rich aromas dominated by black cherry, with subtle notes of exotic spices.

The taste is dense and complex, with hints of ripe fruit, chocolate, vanilla and raisins. 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЪМЗА, МЕЛНИК, МАВРУД И РУБИН, ВИНАРНА МЕДИ ВАЛИ   750  65,00 
GREAT BULGARIA RED GAMZA, MELNIK, MAVRUD AND RUBIN, MEDI VALLEY WINERY 

Вино, съчетаващо четири от най-известните червени български сортове, бленд,   
който показва най-добрите страни на всеки един от тях. 
A blend of the four most famous indigenous Bulgarian grapes. Powerful, yet elegant wine. 

НА ЧАША / BY THE GLASS 

МИНКОВ БРАДЪРС КАБЕРНЕ ФРАН, МЕРЛО И ПИНО НОАР, БЪЛГАРИЯ    150 7,00 
MINKOV BROTHERS CABERNET FRANC, MERLOT AND PINOT NOIR, BULGARIA 

Богато вино, доминирано от горски плодове, подправки, черен шоколад и дим.  
Big and bold, full of black forest fruits, sweet spices, dark chocolate and a bit of smoke.   

ГРЕЯНО ВИНО / MULLED WINE         250 9,00

Всички вина съдържат сулфити. / All wines contain sulphites.

 ПЕНЛИВИ ВИНА  / SPARKLING WINES       

ВИЛА ЮСТИНА БРУТ, ЕСТЕСТВЕНО ПЕНЛИВО ВИНО, БЪЛГАРИЯ   200 25,00  750 45,00 
VILLA YUSTINA BRUT, NATURAL SPARKLING WINE, BULGARIA 

Богат аромат, изпълнен със зелена ябълка, коричка хляб и бяла праскова.   
Плътно и балансирано на вкус с дълъг свеж финал. 

Rich aroma filled with green apple, baguette crust and white peach. Balanced on the palate   
with a long and clean zesty finish. 

ПРОСЕКО БРУТ ТРЕВИЗО МИОНЕТО, ИТАЛИЯ     200 25,00  750  55,00 
PROSECCO TREVISO MIONETTO BRUT, ITALY 

Блестящ сламеножълт цвят. Интензивни, елегантни балончета. Плодово вино с аромат на ябълка сорт   
„,Златна превъзходна“ и вкус на ликорис, мед и акация. 

Shiny straw yellow color. Intense, elegant bubbles. Fruity wine with an aroma  
of “Golden variety” apple and taste of liquorice, honey and acacia. 

МОЕТ & ШАНДОН БРУТ, ФРАНЦИЯ / MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL, FRANCE 200 60,00   750        210,00 
 
Ярко и богато, Брут Империал се отличава по ярката си плодова структура, изкусително небце и  
елегантна зрялост, която постоянно изкушава и дава наслада. 

Bright and rich, Brut Imperial is distinguished for its vibrant fruitiness, seductive palate and elegant maturity,   
which continuously tempts and delights. 

 БЕЛИ ВИНА / WHITE WINES  
НА БУТИЛКА / BY THE BOTTLE   
ЛЕ ФОТОГРАФ СОВИНЬОН БЛАН, БЪЛГАРИЯ / LE PHOTOGRAPHE SAUVIGNON BLANC, BULGARIA  375 24,00

Интензивен аромат на цитруси, зелена ябълка и лека минерална нотка.  
Very aromatic with citrus fruits, green apple and a touch of minerality.  

ВИНЕНА ЛИСТА / WINE LIST

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ МАРКОВИ ВИНА ОТ БЪЛГАРИЯ, СТАР И НОВ СВЯТ 
OUR SPECIAL SELECTION OF WINES FROM AROUND BULGARIA, THE OLD AND NEW WORLD
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 ML BGN   ML BGN


