
САЛАТИ 
______________________________ 

 
SALADS 

 
1. Капрезе 

/домати, моцарела, босилеково песто, пармезан/ 

Caprese 
/tomatoes, mozzarella, basil pesto, parmesan/ 

300 гр. 12.60 лв. 

2. Цезар 
/айсберг, пилешко филе, крутони, пармезан, дресинг/ 

Caesar 
/iceberg, chicken fillet, croutons, parmesan, dressing/ 

300 гр. 12.00 лв. 

3. Салата сочни пилешки филенца 
/зелена салата, айсберг, чери домати, пилешко филе, брускети с песто/ 

Salad Juicy chicken fillet  
/green salad, iceberg, cherry tomatoes, chicken fillet, bruschetti with pesto/ 

350 гр. 13.50 лв. 

4. Салата Риба тон 
/зелена салата, чери домати, риба тон, царевица/ 

Tuna Salad 
/green salad, cherry tomatoes, tuna, corn/ 

300 гр. 14.00 лв. 

5. Гръцка салата 
/домати, краставици, чушки, маслини, лук, мариновано сирене, риган/ 

Greek salad 
/tomatoes, cucumbers, peppers, olives, onions, marinated cheese, oregano/ 

400 гр. 11.20 лв. 

6. Овчарска салата 
/краставици, домати, лук, чушки, кашкавал, шунка, гъби, краве сирене, 
яйце, маслини, магданоз/ 

Shepherd’s Salad 
/cucumbers, tomatoes, onions, peppers, yellow cheese, ham, mushrooms, cow 
cheese, egg, olives, parsley/ 

400 гр. 11.40 лв. 

7. Шопска салата 
/краставици, домати, лук, чушки, краве сирене, маслини, магданоз/ 

Shopska salad 
/cucumbers, tomatoes, onions, peppers, cow cheese, olives, parsley/ 

 

350 гр. 10.50 лв. 



8. Снежанка 
/краставици, цедено кисело мляко, копър, чесън/ 

Snezhanka 
/cucumbers, strained yogurt, dill, garlic/ 

250 гр. 9.50 лв. 

9. Печени чушки с копър и чесън  

Roasted peppers with dill and garlic 

300 гр. 10.70 лв. 

 
 

СТУДЕНИ  ПРЕДЯСТИЯ  
______________________________ 

 
COLD APPETIZERS 

1. Селекция колбаси /пастърма, филе Eлена, суджук, луканка/ 

Selection of sausages /Pastrami, Elena fillet, sujuk sausage, lukanka sausage/ 

200 гр. 21.40 лв. 

 

2. Селекция френски сирена /бри, камамбер, ементал, синьо сирене/ 

Selection of French cheese /brie, camembert, emmental, blue cheese/ 

200 гр. 22.00 лв. 

 

3. Брускети прошуто 

Bruschetti with prosciutto 

6 бр. 18.70 лв. 

4. Брускети пушена сьомга  

Bruschetti with smoked salmon  

6 бр. 19.40 лв. 

5. Брускети моцарела 

Bruschetti with mozzarella 

6 бр. 16.60 лв. 

 
 

ТОПЛИ  ПРЕДЯСТИЯ 
______________________________ 

 
WARM APPETIZERS 

1. Печено сирене с мед и босилек 

Baked cheese with honey and basil 

150 гр. 13.70 лв. 

 

2. Паниран камамбер със сладко от боровинки 

Breaded camembert with cranberry jam 

200 гр. 16.80 лв. 

 



3. Панирано синьо сирене с орехова коричка 

Breaded blue cheese with walnut crust 

200 гр. 17.70 лв. 

4. Запечено сирене бри с босилеково песто 

Baked brie cheese with basil pesto 

150 гр. 16.40 лв. 

 

5. Панирано топено сирене със сладко от боровинки 

Breaded melted cheese with cranberry jam 

200 гр. 13.80 лв. 

 

6. Скариди в бяло вино /скариди, копър, чесън, лимон, перно, сметана/ 

Shrimps in white wine /shrimps, dill, garlic, lemon, Pernod, cream/ 

200 гр. 28.30 лв. 

 

 
 

СУПИ 
______________________________ 

 
SOUPS 

 
1. Пилешка супа /пилешко месо, картофи, моркови, чушки, целина/ 

Chicken soup /chicken meat, potatoes, carrots, peppers, parsley, celery/ 

300 гр. 5.90 лв. 

2. Супа на деня 

Soup of the day 

300 гр. 5.50 лв. 

 

 
ПАСТИ  И  РИЗОТО 

______________________________ 
 

PASTA AND RISOTTOS 
 

1. Пене със сушени домати /пене, сушени домати, пармезан, сметана/ 

Penne with dried tomatoes /penne, dried tomatoes, parmesan, cream/  

350 гр. 13.80 лв. 

 

2. Пене Морски дарове /пене, сметана, морски дарове, перно/ 

Penne Seafood /penne, cream, seafood, Pernod/ 

350 гр. 15.40 лв. 

 

3. Талиатели Ала Рустикана /талиатели, пиле, броколи, сметана, синьо 
сирене, пармезан/ 

Tagliatelle Ala Rusticana /tagliatelle, chicken, broccoli, cream, blue cheese, 
parmesan/ 

300 гр. 17.50 лв. 

 



4. Спагети Карбонара /спагети, бекон, пармезан, яйце, сметана/ 

Spaghetti Carbonara /spaghetti, bacon, parmesan, egg, cream/ 

300 гр. 13.40 лв. 

 

5. Ризото с манатарки /ориз, манатарки, царевица, чушки, бяло вино, 
пармезан, сметана/ 

Risotto with porcini /rice, porcini mushrooms, corn, peppers, white wine, 
parmesan, cream/ 

350 гр. 18.80 лв. 

 

6. Ризото с пиле /ориз, лук, моркови, грах, гъби, пилешко филе, пармезан/ 

Risotto with chicken /rice, onions, carrots, peas, mushrooms, chicken fillets, 
parmesan/ 

350 гр. 18.10 лв. 

 

 
 

БЪЛГАРСКИ   ТРАДИЦИОННИ  ЯСТИЯ 
____________________________________ 

 
BULGARIAN  TRADITIONAL  DISHES 

 
1. Сирене по шопски /сирене, люта чушка, чушки, яйце, запечени домати/  

Shopski style cheese /cheese, hot pepper, peppers, egg, baked tomatoes/ 

350 гр. 13.50 лв. 

 

2. Пълнени гъби с бекон и кашкавал /печурки, бекон, кашкавал/ 

Stuffed mushrooms with bacon and yellow cheese /mushrooms, bacon, 
yellow cheese/ 

300 гр. 14.80 лв. 

 

3. Пилешка кавърма /пилешко филе, печурки, домати, чушки, лук, яйце/ 

Chicken kavarma /chicken fillet, mushrooms, tomatoes, peppers, onion, egg/ 

350 гр. 16.40 лв. 

 

4. Свинска кавърма /свински врат, печурки, домати, чушки, лук, яйце/ 

Pork kavarma /pork neck, mushrooms, tomatoes, peppers, onion, egg/ 

350 гр. 16.90 лв. 

 

5. Свински врат по Добруджански /свински врат, гъби, чесън, домати, 
кашкавал/ 

Dobrudzhanski style pork neck /pork neck, mushrooms, garlic, tomatoes, 
yellow cheese/ 

400 гр. 18.90 лв. 

 

6. Стара гозба Шопите /свински врат, пилешко филе, бекон, лук, гъби, 
моркови, тиквички, чушки, печени картофи/ 

“Shopite” old-style dish /pork neck, chicken fillet, bacon, onion, mushrooms, 
carrots, zucchini, peppers, roasted potatoes/ 

600 гр. 33.80 лв. 

 

 
 



ПИЛЕШКИ  СПЕЦИАЛИТЕТИ 
______________________________ 

 
CHICKEN  SPECIALTIES 

 
1. Пиле с моцарела и сушени домати /пилешко филе, моцарела, сушени 

домати, босилек/ 

Chicken with Mozzarella and dried tomatoes /chicken fillet, mozzarella, 
dried tomatoes, basil/ 

350 гр. 18.50 лв. 

 

2. Пилешки жулиени със синьо сирене и киноа /пилешко филе, синьо сирене, 
киноа, сметана/ 

Chicken julienne with blue cheese and quinoa/chicken fillet, blue cheese, 
quinoa, cream/ 

350 гр. 18.90 лв. 

 

3. Пиле с мащерка /пилешко филе, сметана, мащерка/ 

Chicken with thyme /chicken fillet, cream, thyme/ 

350 гр. 15.20 лв. 

 

4. Пиле по Женевски /пилешко филе, сирене Грюер, горчица, сметана, 
естрагон/ 

Geneva style chicken /chicken fillet, Gruyere cheese, mustard, cream, 
tarragon/ 

350 гр. 19.50 лв. 

 

 
 

СВИНСКИ  СПЕЦИАЛИТЕТИ 
______________________________ 

 
PORK  SPECIALTIES 

 
1. Свински карета с манатарки /свинско бон филе, манатарки, сметана, 

чесън, магданоз/ 

Pork slices with porcini /pork bonfillet, porcini mushrooms, cream, garlic/ 

350 гр. 21.20 лв. 

 

2. Свински медальони запечени с гауда /свинско бон филе, гауда, бекон, 
домат/ 

Pork medallions baked with gouda cheese /pork bonfillet, gouda, bacon, 
tomato/ 

350 гр. 20.50 лв. 

 

3. Свински стекчета в комбинация с гриловани зеленчуци, поляти със сос 
/свинско бон филе, патладжан, морков, тиквички, лук, риган, балсамико 

Small pork steaks combined with grilled vegetables with sauce 
/pork bonfillet, eggplant, carrot, zucchini, onion, oregano, balsamic vinegar/ 

 400 гр. 22.10 лв. 

 



4. Свинско филе Женева /свинско бон филе, бекон, кашкавал, броколи, яйца/ 

Geneva style pork fillet /pork bonfillet, bacon, yellow cheese, broccoli, eggs/ 

400 гр. 22.40 лв. 

 
 

ТЕЛЕШКИ  СПЕЦИАЛИТЕТИ 
______________________________ 

 
BEEF  SPECIALTIES  

 
1. Класически виенски шницел /телешко бон филе, пържени картофи, 

магданоз/ 

Classic Viennese Schnitzel /veal fillet, French fries, parsley/ 

400 гр. 26.80 лв. 

 

2. Бьоф Строганов /телешко бон филе, гъби, кисели краставички, лук, 
горчица, сметана/ 

Beef Stroganoff /veal fillet, mushrooms, pickles, onions, mustard, cream/ 

350 гр. 25.80 лв. 

 

3. Пепър стек /телешко бон филе, пепър сос/ 

Pepper steak /veal fillet, pepper sauce/ 

400 гр. 39.20 лв. 

 

4. Телешки стек с манатарки /телешко бон филе, манатарки, сметана, 
чесън, магданоз/ 

Beef steak with porcini /veal fillet, porcini mushrooms, cream, garlic, parsley/ 

400 гр. 44.40 лв. 

 

 

СКАРА 
______________________________ 

 
GRILL 

 
1. Пилешка пържола бутче 

Chicken leg steak  

200 гр. 12.80 лв. 

 

2. Пилешко филе 

Chicken fillet 

200 гр. 14.20 лв. 

 

3. Свинска вратна пържола 

Pork steak 

200 гр. 14.80 лв. 

 

4. Свинско бонфиле 

Pork Bonfillet 

200 гр. 17.80 лв. 

 



5. Ребърца на скара със сос барбекю 

Grilled ribs with barbecue sauce 

350 гр. 18.50 лв. 

 

6. Скара микс /свинска вратна пържола, пилешка пържола, ребърца, 
наденица, кюфтенца / 

Grill mix /pork neck steak, chicken steak, ribs, sausage, meatballs/ 

900 гр. 38.80 лв. 

 

7. Кебапче 

Kebapche 

80 гр. 3.00 лв. 

8. Кюфте 

Kyufte 

80 гр. 3.00 лв. 

 

9. Пилешко шишче 

Chicken skewer 

120 гр. 7.70 лв. 

 

10. Свинско шишче 

Pork skewer 

120 гр. 8.60 лв. 

 

 
 
 
 

РИБА 
______________________________ 

 
FISH 

 
1. Запечена сьомга с ароматни билки и лимон 

Baked salmon with aromatic herbs and lemon 

200 гр. 29.60 лв. 

 

2. Пъстърва на тиган 

Trout in a pan 

400 гр. 23.50 лв. 

 

3. Лаврак на  скара 

Grilled sea bass 

400 гр. 31.50 лв. 

 

4. Ципура на  скара 

Grilled gilt-head sea bream 

400 гр. 30.40 лв. 

 

 

 

 



ГАРНИТУРИ 
______________________________ 

 
SIDES 

 

1. Домашни пържени картофи 

Homemade Fried potatoes 

200 гр. 5.90 лв. 

 

2. Картофи соте 

Potatoes sautee 

200 гр. 4.70 лв. 

 

3. Задушени зеленчуци 

Stewed vegetables 

250 гр. 5.10 лв. 

 

4. Задушен ориз  

Stewed rice  

150 гр. 4.30 лв. 

 

5. Гриловани зеленчуци 

Grilled vegetables 

200 гр. 7.60 лв. 

 

 
 

ДЕСЕРТИ 
______________________________ 

 
DESSERTS 

 
1. Бисквитена торта с маскарпоне 

Biscuit cake with mascarpone 

200 гр. 5.80 лв. 

 

2. Бадемов крем 

Almond cream 

150 гр. 5.40 лв. 

 

3. Десерт на деня 

Dessert of the day 

200 гр. 5.30 лв. 

 

 

 

 

 



ЯДКИ 
______________________________ 

 
NUTS 

  
1. Бадеми 

Almonds 

80 гр. 9.60 лв. 

 

2. Лешници 

Hazelnuts 

80 гр. 9.60 лв. 

 

3. Кашу 

Cashews 

80 гр. 9.60 лв. 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗВЕСТНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ, КОИТО БИХА 

МОГЛИ ДА ПРИЧИНЯТ АЛЕРГИИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ: 

- Глутен: пшеница, ръж, ечемик и др. 

- Ракообразни продукти 

- Яйца и продукти от тях 

- Риба и рибни продукти 

- Фъстъци и продукти от тях 

- Соя и соеви продукти 

- Мляко и млечни продукти 

- Ядки: бадеми, лешници, орехи, кашу, шамфъстък 

- Целина и продукти от нея 

- Синап и продукти от него 

- Сусамово семе и продукти от него 

- Мекотели и продукти от тях 

- Лупина и продукти от нея 
 

В някой от приготвените ястия се съдържат гореизброените.                     

Моля, попитайте персонала за състава, ако имате притеснения. 

Поради комплексния поток на стоките в рамките на производствения процес 

(събиране на реколта, транспорт, съхранение, производство, пакетиране и др.) има 

вероятност от кръстосано замърсяване и трансфер на алергени между продуктите. 

Затова не можем да гарантираме за пълно изключване на възможни алергени. 


