
  

    

Вариант 1- куверт  32,50лв. 
Шопска салата                       5,50 лв. 
/домати, краставици, чушки, лук, сирене/ 
Сочни пелешки каренца, запечени с          16,40 лв.  
Моцарела,поръсени с филиран бадем, поднесени  
със спаначено ризото с кокосова сметана 
Мезе /суджук–25гр., пушен кашкавал–25гр./ 2,50 лв. 
Питка                                  0,50 лв. 
Ракия                            50 гр.   1,80 лв. 
Минерална вода                   0,5 л.    1,50 лв. 
Безалкохолно /асорти/                1,80 лв. 
Бира                                 2,50 лв. 

Вариант 2 -  куверт  32,90лв. 
Гръцка салата    6,80 лв. 
Спаначен крепс със сирене Филаделфия и 5,20 лв. 
сушени домати 
Крехко пилешко роле с горски гъби и        12,80 лв.  
топено сирене, поднесено с печени картофки,  
овкусени с горски билки, сос Алфредо 
Питка                        0,50 лв. 
Ракия                  50 гр.  1,80 лв. 
Минерална вода              0,5 л. 1,50 лв. 
Безалкохолно /асорти/                1,80 лв. 
Бира                            2,50 лв 

Вариант 3 -  куверт  36,40лв. 
Салата България /домати, краставици,  6,90 лв. 
печен зелен пипер, печен червен пипер, сирене, маслини/ 

Свински врат стек  SU Vite със сини     19,00 лв.  
сливи, пушен бекон гарниран с картофен  
гретен и домашен Демиглас сос 
Мезе /филе Елена–25гр., пушен кашкавал–25гр./ 2,50 лв. 
Питка                          0,50 лв. 
Ракия                       50 гр.  1,80 лв. 
Минерална вода               0,5 л.  1,50 лв. 
Безалкохолно /асорти/           1,80 лв. 
Бира                          2,50 лв. 

Вариант 4 -  куверт  36,40лв. 
Салата Нисоас   6,90 лв. 
/зелена салата, картофена салата, домати,  
сирене, кашкавал, катък, Снежанка, маслини/ 

Меланзаня с патладжан с кълцано пуешко 4,60 лв.  
филе, запечена с кашкавал и магданозено песто 
Паприковано свинско роле овкусено с опушен  13,80 лв.  
червен пипер с хрупкав бекон, акомпанирано с  
хрупкава руладина от кълцано пилешко филе с  
център от крема сирене с див лук и рагу от диви гъби 

Гарнитура рататуй от градински зеленчуци 3,00 лв.  
с чесън и босилек 
Питка                               0,50 лв. 
Ракия                      50 гр.  1,80 лв. 
Минерална вода           0,5 л.  1,50 лв. 
Безалкохолно /асорти/                       1,80 лв. 
Бира                                       2,50 лв. 

Вариант 5 - куверт  38,50лв. 
Селска Капрезе                     8,20 лв. 
Свински котлет с манатарка, задушен лук,  18,60 лв. 
печен сос и ароматно зеленчуково ризото 
Мезе /филе Елена–25гр., пушен кашкавал–25гр./  3,60 лв. 
Питка                   0,50 лв. 
Ракия                       50 гр. 1,80 лв. 
Минерална вода             0,5 л. 1,50 лв. 
Безалкохолно /асорти/                   1,80 лв. 
Бира                                     2,50 лв. 


