Ristorante - Pizzeria “La Rocca”

САЛАТ / INSALATE
елена / Verde 300 g - 5,90 лв.
(зелена салата, рукола, спанак, краставица, чушка / insalata verde, rucola,
spinaci, cetrioli, peperoni)
апрезе / Caprese 450 g - 7,90 лв.
(домати, моцарела [7], пресен босилек, зелена салата / pomodoro, mozzarella
[7], insalata verde)
Милано / Milano 350 g - 8,90 лв.
(зелена и червена салата, рукола, айсберг, краставица, спанак, домат, лук,
царевица, зелени маслини, моцарела [7] / insalata verde, insalata rossa,
rucola, iceberg, cetrioli, spinaci, pomodori, cipolla, mais, olive verdi, mozzarella [7])
езар с пиле / Cesare al pollo 370 g - 9,90 лв.
(зелена салата, айсберг, крутони [1], пармезан [7], пиле, млечен сос [7] / salsa
allo yogurt [7], insalata verde, iceberg, crostini di pane dorati [1], scaglie di
grana [7], pollo fritto)
езар със скариди / Cesare ai gamberetti 370 g - 11,90 лв.
(зелена салата, айсберг, крутони [1], пармезан [7], скариди, млечен сос [7] /
salsa allo yogurt [7], insalata verde, iceberg, crostini di pane dorati [1], scaglie
di grana [7], gamberetti)
Kалмари / Insalata di calamari 350 g - 10,90 лв.
(зелена и червена салата, калмари [14], моркови, целина / insalata verde,
insalata rossa, calamari [14], carote, sedano)
Скариди и цитруси / Gamberi e agrumi 450 g - 11,90 лв.
(скариди [14], портокал, грейпрут, бяло селъри, пресен домат, зелена салата
/ gamberetti [14], arancia, pompelmo, sedano bianco, pomodoro fresco a cubetti
su letto di insalata)

СТЕН РЕСТ / ANTIPASTI FREDDI
ростини “La Rocca” / Crostini “La Rocca” 170 g - 6,90 лв.
(препечен домашно приготвен хляб [1], печени чушки, балсамов оцет)
лато италиански сирена и колбаси / Tagliere di affettati е formaggi 500 g 26,90 лв.
(четири вида сурово-сушени и варени меса с три вида сирена [7], поднесени
с маслинова паста)

ТОЛ РЕСТ / ANTIPASTI CALDI
рускети / Bruschettе 170 g - 5,90 лв.
(препечен домашно приготвен хляб [1], поръсен с пресни домати, овкусени с
чесън, зехтин екстра върджин, босилек и рукола)
Топла мека полента, крем горгонзола и хрупкави италиански колбаси /
Polenta, crema di gorgonzola e salumi croccanti 300 g - 9,90 лв.
(крем от топъл царевичен грис, гарниран с крем горгонзола [7] и хрупкави
колбаси)

С / ZUPPE
Супа на деня / Zuppa del giorno 350 g - 3,90 лв.

РСНА АСТА / PASTA FRESCA
Ньоки по сицилиански / Gnocchi alla siciliana 300 g - 7,90 лв.
(домашно приготвени картоени ньоки [1] със сос от доматена салса,
патладжан и босилек)
Лазаня ала болонезе домашно рагу / Lasagne alla bolognese 400 g - 10,90 лв.
(пресни кори за лазаня [1,3], рагу [9], сос бешамел и пармезан [7])
Талиятели с патешко / Tagliatelle con l’anatra 280 g - 10,90 лв.
(домашно приготвена прясна паста [1,3] със сос от патешко магре [9] и
пармезан [7])
Талиатели с наденички и гъби / Tagliatelle con salsiccia e funghi 280 g - 11,90
лв.
(домашно приготвена паста [1,3] с италианска наденица, микс от горски
гъби, в основа от лук и чесън и овкусена с пресен магданоз)
Равиоли [1,3] с пълнеж от гъби манатарки, с масло, салвия и пармезан [7] /
Ravioli ripieni [1,3] ai porcini con burro e salvia [7] 200 g - 13,90 лв.
Талиатели с тиквички и скариди / Tagliatelle con zucchine e gamberi 280 g 14,90 лв.
(домашно приготвена паста [1,3] с тиквички, скариди [14], чеснов зехтин,
овкусена с пресен магданоз)

СЕНА АСТА / PASTA SECCA
енне с доматен сос / Penne al pomodoro 300 g - 6,90 лв.
(паста [1], доматен сос, зехтин екстра върджин, лук, чесън, босилек и
пармезан [7])

енне с домашно рагу болонезе / Penne al ragù alla bolognese 300 g - 7,90
лв.
(паста [1], рагу от смесена телешка и свинска кайма, доматена салса, селъри
[9], моркови, лук, подправки, пармезан [7])
Спагети карбонара / Spaghetti alla carbonara 300 g - 10,90 лв.
(паста [1], яйца [3], бекон панчета, пекорино [7], зехтин екстра върджин,
черен пипер)
арале със сметана и сьомга / Farfalle panna e salmone 300 g - 11,90 лв.
(паста арале [1], сметана и сьомга [4,7])

РОТО / RISOTTO

точнение: време за приготвяне на ризото - 18 мин.
Ризото с няколко вида гъби (порция за двама) / Risotto con funghi misti
400 g - 19,90 лв.
Ризото с морски дарове [4,14] (порция за двама) / Risotto ai frutti di mare
[4,14] 400 g - 33,90 лв.

ОСНОВН СТ / SECONDI PIATTI
Салтимбока ала романа / Saltimbocca alla romana 250 g - 8,90 лв.
(рулца от свинско месо обвити с прошуто крудо, листенца салвия и черен
пипер)
Скалопини от свинско месо с марсала / Scaloppine al marsala 250 g - 9,90
лв.
(свинско иле, запечатано в оризово брашно и марсала)
илешко иле с полента / Petto di pollo e polenta 330 g - 9,90 лв.
(печено на вулканични камъни, поднесено върху канапе от рукола, ситно
нарязани домати, запечена полента и сос беарнез [3,7])
Свински котлет с полента / Braciola di maiale e polenta 390 g - 9,90 лв.
(печен на вулканични камъни, поднесен със сос беарнез [3,7] и запечена
полента)
Свински наденички с полента / Salsiccia di maiale e polenta 370 g 10,90 лв.
(печени на вулканични камъни, поднесени върху канапе от италианска
салата и запечена полента)
Свински ребра с полента / Costine di maiale e polenta 470 g - 12,90 лв.
(печени на волканични камъни, поднесени върху канапе от италианска

салата и запечена полента)
атешко магре с полента / Petto d’anatra con polenta 290 g - 13,90 лв.
(печено на вулканични камъни, поднесено върху канапе от рукола, ситно
нарязани домати, запечена полента и сос беарнез [3,7])
Риба на деня [4] на скара (цена за 100 g) / Pesce del giorno [4] ai ferri
(all’etto) - 4,90 лв.
(печена на вулканични камъни)
Риба на деня [4] по средиземноморски (цена за 100 g ) / Pesce del giorno [4]
alla mediterranea (all’etto) - 5,90 лв.
(печена на урна с конкасе от домати, иори ди каперси и маслини)
Микс от хрупкави морски дарове / Frittura mista di pesce 350 g - 19,90 лв.
(скариди [14], калмари [14] и мерлуза [4] с панировка от оризово брашно)
Сьомга на скара [4] / Salmone ai ferri [4] 250 g - 20,90 лв.
(печена на вулканични камъни, поднесена с топло конкасе от домати)
Телешко иле на скара / Filetto di manzo ai ferri 280 g - 36,90 лв.
(печено на вулканични камъни, поднесено върху канапе от хрупкав хляб [1])
лато печени меса (порция за двама) / Grigliata mista per 2 persone 1000 g 42,90 лв.
(печени на вулканични камъни - патешко, пилешко, свински наденички и
пържоли, агнешко, поднесени със запечена полента и сос беарнез [3,7])
Телешко иле със салса горгонзола и препечен хляб / Filetto di manzo con
salsa al gorgonzola e crostino di pane 380 g - 43,90 лв.
(печено на вулканични камъни, поднесено върху канапе от хрупкав хляб [1],
полято със сос горгонзола [7])
Телешко иле със салса от розов пипер / Filetto di manzo con salsa al pepe
rosa 380 g - 43,90 лв.
(печено на вулканични камъни, поднесено върху канапе от хрупкав хляб [1]
и сос от розов пипер)

АРНТР / CONTORNI
ържени картои, домашни / Patate fritte fatte in casa 300 g - 3,90 лв.
еленчуци на скара / Verdure Grigliate 250 g - 3,90 лв.
арнитура на деня / Contorno del giorno 250 g - 3,90 лв.

 / PIZZE
(домашно приготвено тесто по оригинална рецепта, което е с 24 часова
естествена ерментация и е микс от селектирани брашна) [1]
Маргарита / Margherita 450 g - 7,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], босилек)
явола / Diavola ( pomodoro, mozzarella, salamino piccante) 450 g - 9,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], пикантен салам, босилек)
Романа / Romana (acciughe e origano) 450 g - 9,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], аншуа [4], риган)
Вегетариана / Vegetariana 450 g - 9,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], тиквички, патладжан, лук, гъби, артишок)
рошуто кото и гъби / Prosciutto e funghi 450 g - 10,90 лв.
(доматен сос, моцарела[7], прошуто кото, гъби)
уатро ормаджи / Quattro formaggi 450 g - 10,90 лв.
(четири вида сирена [7])
Тоно и чипола / Tonno e cipolla 450 g - 10,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], риба тон [4], лук)
апричоза / Capricciosa (prosciutto funghi carciofi e salamino)
450 g - 11,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], прошуто кото, гъби, артишок, пикантен салам)
Спек и горгонзола / Speck e gorgonzola 450 g - 11,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], спек, горгонзола [7])
Наденички с радикио / Salsiccia e radicchio 450 g - 11,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], наденички, червена салата)
рошуто крудо / Crudo 450 g - 11,90 лв.
(доматен сос, моцарела [7], прошуто крудо)
ЕЛ  / PIZZE BIANCHE
Рукола и пармезан / Rucola e grana 450 g - 8,90 лв.
(моцарела [7], пармезан [7], рукола)
Спек и иладелия / Speck e filadelfia 450 g - 10,90 лв.
(спек, моцарела [7], иладелия [7])
Скариди и магданоз / Gamberi e prezzemolo 450 g - 11,90 лв.
(моцарела [7], скариди [14], магданоз)
ушена сьомга [4], маскарпоне [7] и магданоз / Salmone affumicato [4], mascarpone [7] e prezzemolo 450 g - 12,90 лв.

ОМАНО РОТВЕН ХЛ
PANE FATTO IN CASA

/

Хляб на илийки - Топли хлебчета [1]/
Pane a fette - Pagnottine calde [1] 280 g - 1,90 лв.
окача с розмарин [1] / Focaccia al rosmarino [1] 280 g - 2,90 лв.

ЕСЕРТ / DOLCI
омашен десерт на деня [1,3,5,6,7,8,11] 150 g - 4,90 лв.

ЕАЛОХОЛН НАТ
Минерална вода анкя 330 мл.
Минерална вода анкя 1 л.
ока ола 250 мл.
ока ола Zero 250 мл.
анта ортокал 250 мл.
анта Лимон 250 мл.
Спрайт 250 мл.
вепс жинждър 250 мл.
вепс Тоник 250 мл.
вепс Сода 250 мл.
Сок реш 200 мл.
Сок рено 250 мл.
Студен чай Nestea 500 мл.

1,00 лв.
2,50 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
1,90 лв.
2,00 лв.
2,80 лв.
2,50 лв.

ТОЛ НАТ
ае експесо
ае експесо с мляко
ае безкоеиново
ае безкоеиново с мляко
апучино
орещ шоколад
ай
рема кае малка 60 гр.
рема кае голяма 110 гр.

1,80 лв.
2,10 лв.
1,80 лв.
2,10 лв.
2,30 лв.
2,50 лв.
1,50 лв.
2,50 лв.
4,00 лв.

РА
Нал. бира Старопрамен 300мл.
Нал. бира Старопрамен 500мл.
ургаско 500 мл.
Астика 500 мл.

1,70 лв.
2,80 лв.
2,50 лв.
2,60 лв.

аменица 500 мл.
Старопрамен 500 мл.
Старопрамен Granat 500 мл.
екс безалкохолна 330 мл.
Стела Артоа 500 мл.
орона 355 мл.
ърлинг Сайдер 300 мл.

2,80 лв.
3,20 лв.
3,30 лв.
3,50 лв.
3,70 лв.
5,00 лв.
3,00 лв.

АЛОХОЛ
инландия водка 50 мл.
Абсолют водка 50 мл.
ургаска мускатова 50 мл.
оморийска 50 мл.
Троянска Сливова 3г 50 мл.
жун Сенсе 50 мл.
Ром апитан ред 50 мл.
Ром акарди Мохито 50 мл.
Лимончело 50 мл.
Мента Марие лизард 50 мл.
зо антали 50 мл.
жони олкър червен 50 мл.
жак аниелс 50 мл.
ивас Регал 50 мл.

2,90 лв.
3,90 лв.
2,90 лв.
2,90 лв.
3,90 лв.
2,90 лв.
2,90 лв.
4,90 лв.
3,90 лв.
3,90 лв.
3,90 лв.
4,90 лв.
7,90 лв.
7,90 лв.

СС С АЛЕРЕН НА РОТТЕ В СТТА
[1]. ърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, ръж, ечемик,
овес, спелта (вид пшеница), камут (вид едра твърда пшеница) или техни
хибридни сортове, както и продукти от тях.
[2]. Ракообразни и продукти от тях.
[3]. йца и продукти от тях.
[4]. Риба и рибни продукти с изключение на:
[5]. ъстъци и продукти от тях.
[6]. Соя и соеви продукти.
[7]. Мляко и млечни продукти
[8]. дки, а именно: бадеми , лешници, орехи, кашу , пеканови ядки,
бразилски орехи, шамъстък , орехи макадамия или орехи уинсленд
[9]. елина и продукти от нея.
[10]. Синап и продукти от него.
[11]. Сусамово семе и продукти от него.
[12]. Серен диоксид и сулити с концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/litre,
изразени под ормата на общ SO 2, който следва да се изчисли за
продуктите, предлагани готови за консумация или върнати към
първоначално състояние съгласно указанията на производителя.
[13]. Лупина и продукти от нея.
[14]. Мекотели и продукти от тях.

