
 
Салати 

 

Селска салата        400 г  6,90 лв. 
домати, печен пипер, печен патладжан, чесън, катък 
 

Джъзнат пипер с краве сирене, копър,   400 г  7,20 лв. 
чесън, червен пипер  
Алергени:  млечни продукти 
 

Кьопоолу         300 г  5,90 лв. 
 

Снежанка с кисели краставички    250 г  5,20 лв. 
Алергени:  млечни продукти 
 

Шарена туршия       300 г  4,20 лв. 
 

Кисели краставички      300 г  4,20 лв.  
 

Кисело зеле       300 г  4,20 лв.  
 

Топли мезенца 
 

Пипер бюрек       1 бр.  4,20 лв. 
Алергени:  млечни продукти, яйца, глутен 
 

Телешко шкембе с масло     200 г.  6,20 лв. 
Алергени:  млечни продукти 
 

Пилешки дробчета пържени     300 г.  5,90 лв. 
 

Пилешки дробчета с бекон, гъби и кашкавал  400 г.  6,90 лв. 
Алергени:  млечни продукти 
 

Свински дроб пържен      300 г.  5,40 лв. 
 
 

Основни ястия 
 

Пататник по градинарски     300 г  5,50 лв. 
 

Печени картофи и сирена с кашкавалена коричка,  
поднесени в керемида 
 

Качамак с трошено сиренце и запръжка   300 г  5,30 лв. 
Алергени:  млечни продукти, глутен 
 

Зеленчуков сач       600 г  7,20 лв. 
тиквички, пипер, патладжан, гъби, лук, моркови, картофи 
 

Телешки жулиен       400 г           20,60 лв. 
телешко бон филе, пресен зелен и червен пипер, морков,  
Пармезан, кашкавал, сладко-кисел сос, черен пипер, сол 
Алергени:  млечни продукти 

 
 
 



 
 
Шарено мезе        400 г           13,40 лв. 
Свинско месо, пилешко месо, телешко месо, телешки език,  
пушено сирене, гъби, кашкавал, сол, черен пипер, кимион, чубрица 
Алергени:  млечни продукти 
 

Плескавица        200 г.  5,90 лв. 
 

Свинско кебапче от с. Кюлевча     60 г  1,70 лв. 
 

Свинско кюфте от с. Кюлевча      60 г  1,70 лв.  
 

Домашен суджук от с. Кюлевча     230 г           11,20 лв. 
 
Сланина натюр       100 г  2,20 лв. 
 

Сланина на скара с лук      150 г  3,90 лв. 
 
 
Парче погача       100 гр.  1,00 лв. 

 
Десерти 

 

Сладък салам         110 г  3,50 лв. 
Алергени: глутен, млечни продукти  
 

Баклавата на Миро      80 г  3,50 лв. 
Алергени: глутен, млечни продукти, ядки 

 
Качамак с мед и орехи      300 г  3,70 лв. 
Алергени: глутен, мед, ядки 
 
 


