
 

 

   
Салати 

 

Пиперица с козе сирене            380 гр.           6,90 лв. 
(белени домати, маринован печен пипер, козе сирене,  
магданозено песто, чеснова марината и маслини) 

Млечна салата с кисели краставички и орехи                                 250 гр.             5,20 лв. 
Класическа Цезар салата с хрупкаво пиле                                         370 гр.            8,40 лв.                                                
(салата айсберг, чери домати, люспи пармезан и домашен цезар сос) 

Традиционна шопска салата                                                                   400 гр.           5,50 лв. 
Микс хрупкави салатки с прошуто и сос от нар                               350 гр.          11,70 лв.  
Домашна разядка от патладжан с орехи,                              250 гр.            7,90 лв. 
цедено мляко и маслини Каламата 
поднесени с припечени филийки 

 

Топли мезенца 
 

Топени сиренца със сладко от боровинки                                          200 гр.            6,50 лв.  
Сирене с мед и орех                                                                                    200 гр.            4,90 лв. 
Хрупкав Камембер с бадемова коричка                                              180 гр.          15,50 лв.                    
поднесен с конфитюр от ягоди и боровинки 
Панирани кашкавалчета                                                                          200 гр.            6,50 лв. 
Хрупкави тиквички по гръцки                                                              200 гр.            6,20 лв.               
поднесени с домашен млечен сос     
Картоф с масълце и подправки във фолио                                        250 гр.           3,00 лв. 
Кашкавал на плоча с гарнитура                                                        170/320 гр.        5,50 лв.  
Картофена запеканка                                                                                 350 гр.           5,70 лв.                                                                                                     
Хрупкави пилешки филенца с млечен сос                                          220 гр.          6,90 лв.  
  

Основни месни ястия 
 

Шпиковано свинско джоланче с                                                            500 гр.              15,60 лв.                     
горски гъби и мачкани картофи     
Бабини кюфтенца върху пиперосани пържени картофи,          150/350 гр.         8,60 лв. 
домашна лютеничка с натрошено сиренце                                    
(пържени кюфтенца от телешка и свинска кайма върху пиперосани пържени картофи и домашна 
лютеничка с натрошено сирене) 

Хайдушко мезе                                                                                              360 гр.             11,70 лв. 
(свински флейки с лук и пушен бекон, задушени в бяло вино, кашкавал, млечен сос, лимон)  
Ароматни пармезанови пилешки филенца поднесени                  350 гр.             11,80 лв.                  
с микс салатки, чери домати и сос Цезар     
Свински врат стек със сини сливи и бекон и картофи соте            350 гр.            18,50 лв.      

 
 
 
 



 

 

Ризото и паста 
 

Ризото с горски гъби и мащерка                                                               300 гр.          8,30 лв.  
(масло, пармезан, лук,чесън и сметана) 
Прясна паста с пиле и пармезан                                                               300 гр.           8,70 лв. 
(сметана, босилек и чери домати)        

 

Рибни ястия 
 

Плато карибска вечеря                                                                               400 гр.             20,50 лв. 
(сотирани скариди, хрупкави калмари, филе лаврак, апетитно пиперосани картофи) 

Сьомга котлет с гриловани зеленчуци и сос песто                            360 гр.            18,80 лв.   
Лаврак приготвен в морска сол                                                                450 гр.            17,20 лв. 
Хрупкави калмари в сладко-лютив сусамов сос                                 200 гр.             12,30 лв.  
Сотирани скариди с чесново масло                                                         100 гр.            10,50 лв. 
Октопод пипала със Сицилиански сос и пресен босилек                150 гр.            21,40 лв. 
                                                                                           

BBQ 
 

Домашен суджук на скара                                                                           220 гр.             9,90 лв.                                            
Автентични ущипци                                                                                    280 гр.              6,90 лв. 
(върху чеснов хляб с Айвар и люта чушка)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Плескавица гарнирана с Айвар и пукани люти чушки                              

(свинска кайма, бекон, кашкавал, чесън)                                                         250 гр.           6,90 лв.     
Пилешко филе                                                                                               200 гр.              7,90 лв.                                                                        

       Свинска вратна пържола                                                                             250 гр.             9,90 лв. 
Пилешка пържола от бут                                                                            280 гр.             7,90 лв. 

Бяла вешалица от свинско бон филе                                                      200 гр.            11,50 лв. 
Крехки свински ребърца със сос BBQ                                                      450 гр.           15,00 лв. 
Кюфте/кебапче                                                                                               100 гр.              1,60 лв.      
Ориенталски кюфтенца от агнешка кайма                                          200 гр.              6,80 лв.                            
Зеленчуци на барбекю с чеснов дресинг                                               250 гр.              4,50 лв. 
Телешки кюфтета                                                                                          120 гр.             3,30 лв. 
 

Хляб 
 

Пърленка с масло                                                                                           1 брой             1,50 лв.                  
Чеснова пърленка                                                                                          1 брой             1,50 лв.                  
Пърленка с кашкавал                                                                                   1 брой             2,50 лв.                  
Пърленка със сирене                                                                                     1 брой             2,50 лв. 
Комбинирана пърленка                                                                               1 брой             2,50 лв.  
 

Десерти 
 

Катмер                                                                                                                                        200 гр.             6,90 лв. 
Шоколадово суфле                                                                                          160 гр.            4,80 лв.  
 



 

 

 
 
 
 

    
 
 

 
 


