
Зелена салата с поширани яйца                                                              
/микс листни салати, рукола, чери домати, поширани яйца, тиквено семе, 
слънчогледово семе, стафиди/

300g 9.20 лв.

Салата с пушено пиле, авокадо и манго 
/микс от листни салати, пушено пиле, манго, авокадо, едрозърнеста 
горчица, цитрусов дресинг/

350g 9.40 лв.

Зелена салата със запечено френско козе сирене 
/микс от листни салати, домати, запечено френско козе сирене, печени 
тиквени семки, дресинг/

300g 12.60 лв.

Хрупкава салата със сусам
/пръчици морков и тиквичка с ябълка, червено зеле, дресинг, сусам/

300g 5.10 лв.

Шопска салата 
/домати, краставици, чушки, лук, сирене, маслини, магданоз/

400g 10.80 лв.

Шарена салата 
/домати, краставици, печена чушка, лук, сирене, кашкавал, царевица, 
орехи, мариновани гъби/

400g 12.20 лв.

Салата „Капрезе“ 
/домати, моцарела, маслини, босилеково песто/

400g 13.90 лв.

•САЛАТИ•   



Брускети с домати, моцарела, босилек и 
маслини

200g 6.50 лв.

Пълнени гъби по вегетариански*
 /запечени гъби, пълнени със сушени домати, лук, чесън и магданоз/

150g 8.60 лв.

Гъби пълнени със кашкавал
 /запечени гъби с кашкавал, магданоз/

150g 9.10 лв.

Гъши дроб Милфьой
 /гъши дроб, козе сирене и карамелизирана ябълка в сос от кока кола и нар/

170g 15.30 лв.

Телешко карпачо с брускета и салата 
 /резени от пълнено с гъши дроб и манатарки телешко бонфиле, поднесени 
с брускета, зелена салата, рукола и пармезан/

150g 13.60 лв.

Панирана моцарела с чери домати и песто 
 /панирана моцарела, със салата от печена чушка, крутони, чери домати, 
пармезан и босилеково песто/

200g 9.50 лв.

Омлет натюр или със сирене 150g 5.20 лв.

Телешки дроб с лук и ябълка 200g 5.40 лв.

Сирене пане 170g 6.50 лв.

Кашкавал пане 170g 7.50 лв.

Хрупкави панирани пилешки хапки 200g 9.70 лв.

•ПРЕДЯСТИЯ•   

*  Моля, в случай че не желаете чесън, да уведомите Вашия сервитъор



Таратор 300g 4.70 лв.

Крем супа от сезонни зеленчуци* 300g 4.20 лв.

Супа на деня* 300g 5.40 лв.

Кебапче | Кюфте 80g 2.50 лв.

Пилешко | Свинско шишче 80g 4.10 лв.

Пилешко филе 170g 7.40 лв.

Свинска вратна пържола 200g 7.40 лв.

Шашлик със свинско 400g 13.80 лв.

Пенне със зеленчуци, мащерка и лек 
сметанов сос*

300g 7.80 лв.

Равиоли с гъби 300g 10.10 лв.

Ризото със сезонни зеленчуци, пресни подправки 
и пармезан** 

300g 7.70 лв.

Печени зеленчуци с пресни подправки 
и ядков сос

250g 7.40 лв.

Сирене в пергамент, сервирано с печена чушка 
и чеснова или босилкова брускета

200g 7.80 лв.

Нашият пататник 350g 7.10 лв.

•СУПИ•   

•ОТ  НАШАТА  СКАРА•   

•БЕЗМЕСНИ  ОСНОВНИ  ЯСТИЯ•   

*  В случай, че желаете пълнозърнеста паста, моля обърнете се към Вашия сервитьор
** Моля имайте предвид, че Вашето ризото ще бъде приготвено на момента по оригинална 

италианска рецепта, което ще отнеме 25 – 30 мин. 

*  Моля, попитайте Вашия сервитъор за супата на деня 
    и видът зеленчукова супа



•МЕСНИ  ОСНОВНИ  ЯСТИЯ•   

Пилешко филе в марсала сос, бекон и сметана
 /филе с бекон, лук и чесън, приготвени във вино, сметана и лют червен 
пипер, поднесени със задушени лютиви картофи с магданоз/  

400g 15.50 лв.

Пилешки медальони със сушени домати и 
пармезан   
 /леко пикантни крехки пилешки медальони, приготвени със 
сушени домати, лук, маслини и пармезан, поднесени с намачкани картофи 
с масло/

400g 18.80 лв.

Патешко магре с черен ориз и манго
 /патешко филе, ориз с мастило от сепия, бадеми и манго/

350g 18.40 лв.

Патешко магре с ром и зеленчуци
 /патешко филе с ром, портокал и мед, поднесено със задушени моркови, 
броколи, карфиол и цвекло/

350g 17.60 лв.

Телешко „паве“ с охлюви, козе сирене и 
Уорчестър сос 
 /паве от телешко филе с фрикасе от охлюви и козе сирене/

350g 26.40 лв.

Златен специалитет от телешка опашка и 
манатарки
 /крехко месо от телешки опашки със златни люспи върху канапе от                    
намачкани картофи с масло, задушени манатарки и кашкавал, поднесени  
с френски фасул/

350g 15.80 лв.

Пепър стек
 /телешко филе, подправено с черен и бял пипер и поднесено със задушени         
зеленчуци/

350g 26.10 лв.

Вълчи хапки от свинско бонфиле
 /късчета свинско бонфиле в специална марината с гарнитура картофки 
по парижки/

400g 10.10 лв.

Шницел по виенски 320g 13.10 лв.

Агнешко по овчарски за двама    
  /обезкостено агнешко месо с джоджен, чесън, печен сос и гъби върху  
канапе от зеленчуци и сметана/

1000g 70.00 лв.



•СЛЕДЯСТИЯ•   

•ДЕСЕРТИ•   

Паеля*
 /традиционно испанско ястие, приготвено от морски дарове, пилешко и 
свинско месо, риба, зеленчуци и шафранов ориз/

300g 17.10 лв.

Луканка 100g 10.10 лв.

Суджук 100g 15.10 лв.

Филе Елена 100g 12.90 лв.

Кайзер пастърма 100g 8.40 лв.

Сирене натюр* 100g 5.70 лв.

Синьо сирене 100g 9.60 лв.

Микс от деликатесни сирена 375g 30.00 лв.

 *  Посочената цена е за сирене от краве мляко, ако желаете от овче, козе 
 или биволско мляко, моля обърнете се към Вашия сервитьор

*  Паелята се приготвя при предварителна поръчка най-малко за четирима 

 бял 0.00 лв.

 черен 0.00 лв.

•ХЛЯБ•   

•ЯДКИ•   
    Кашу 100g 9.00 лв.

   Бадеми  100g 9.00 лв.

   Лешници  100g 10.00 лв.

•ПО  ПРЕДВАРИТЕЛНА  ЗАЯВКА•   

 Десерт на деня*
 *Обърнете се към Вашия сервитьор за десерт на деня



•НАПИТКИ•   

    Т о п Л И  н А п И Т к И

Кафе еспресо 60ml 1.70 лв.

Кафе еспресо 
без кофеин

60ml 1.90 лв.

Нескафе 60ml 1.70 лв.

Виенско кафе 120ml 2.70 лв.

Капучино 200ml 3.20 лв.

Горещ шоколад 
бял|кафяв

200ml 2.00 лв.

Мляко 
студено|топло

200ml 2.70 лв.

Чай 200ml 1.20 лв.

Фрапе 
бяло|черно

200ml 3.20 лв.

   б е з А Л к о х о Л н И  н А п И Т к И

Кока кола продукт 250ml 2.50 лв.

Сода 250ml 1.60 лв.

Газирана минерална 
вода Перие

330ml 6.10 лв.

Минерална вода 500ml 1.70 лв.

Минерална вода|кана| 1000ml 1.70 лв.

Студен чай 250ml 2.60 лв.

Натурален сок 250ml 2.60 лв.

Фреш 250ml 6.00 лв.

Red Bull  
енергийна напитка

250ml 7.00 лв.

Айрян 500ml 1.90 лв.

                           б е з А Л к о х о Л н И  к о к Т е й Л И

Айс сок 250ml 4.10 лв.

Айс кафе
 /ванилов сладолед, кафе еспресо, бита сметана/

250ml 2.60 лв.

Айс кола 250ml 4.10 лв.

Малайан дринк
 /сок ананас, сироп киви, фреш лимон, сок грейпфрут/

250ml 6.50 лв.

Цитронада
 /сок от лимон, газирана вода, захар/ 250ml 3.30 лв.

Оранжада
 /сок от портокал, газирана вода, захар/ 250ml 3.10 лв.



                               А Л к о х о Л н И  к о к Т е й Л И

Любов на плажа
 /водка, сок ананас, гренадин, ликьор праскова/

170ml 4.10 лв.

Мохито
 /бял ром, лайм, кафява захар, листа мента и сода/

170ml 4.40 лв.

Куба Либре
 /бял ром, лимонов сок, кока – кола/

160ml 4.20 лв.

Дайкири
 /бял ром, ликьор „Коантро“, лимонов сок, захарен сироп/

120ml 7.00 лв.

Маргарита
 /текила, ликьор „Коантро“, лимонов сок, захарен сироп/

80ml 8.20 лв.

•АЛКОХОЛНИ  НАПИТКИ• 

                   р А к И я

Пещерска гроздова 
отлежала

50ml 2.10 лв.

Поморийска 
гроздова 

50ml 2.30 лв.

Поморийска 
гроздова 
мускатова

50ml 2.70 лв.

Стралжанска 
гроздова 
мускатова

50ml 4.30 лв.

Ракия Братя 
Минкови

50ml 3.80 лв.

Сливенска перла 50ml 4.20 лв.

Бургас 63 50ml 4.40 лв.

Бургас 63 Барел 50ml 5.20 лв.

Бургас 63 Перлова 50ml 6.10 лв.

Троянска сливова 50ml 2.70 лв.

Троянска сливова 
отлежала 

50ml 3.00 лв.

                 
                 

в о д к А

Савой клуб 50ml 1.80 лв.

Търговище 50ml 2.10 лв.

Абсолют 50ml 4.10 лв.

Руски стандарт 50ml 4.20 лв.

Финландия 50ml 4.10 лв.

                  д ж И н

Савой клуб 50ml 1.70 лв.

Бифийтър 50ml 4.30 лв.

Бомбай сапфир 50ml 7.10 лв.



Рикар 50ml 4.50 лв.

Перно 50ml 5.10 лв.

             в е р м у Т И

Мартини драй 50ml 3.20 лв.

Мартини бианко 50ml 3.20 лв.

             Л И к ь о р И

Мента 50ml 1.70 лв.

Амарето 50ml 4.50 лв.

Бейлис 50ml 6.10 лв.

Егермайстер 50ml 5.00 лв.

Лимончело 50ml 5.20 лв.

               б И р А

Ариана 500ml 3.20 лв.

Каменица светло 500ml 3.40 лв.

Стела Артоа 500ml 4.40 лв.

Загорка специално 500ml 3.40 лв.

Загорка наливна 300ml 2.60 лв.

Загорка наливна 500ml 4.20 лв.

Хайнекен 330ml 5.10 лв.

Хайнекен 500ml 5.30 лв.

Шуменско специално 330ml 2.50 лв.

Шуменско специално 500ml 2.70 лв.

Туборг 500ml 3.70 лв.

Столично тъмно 500ml 4.80 лв.

Ердингер 500ml 8.70 лв.

Старопрамен 500ml 3.80 лв.

     у И с к И  -  ш о Т Л А н д с к И

Джони уокър 50ml 5.20 лв.

Джони уокър 
12 годишно

50ml 10.00 лв.

Гленфидич 12 
годишно

50ml 12.00 лв.

Дъмпъл 15 годишно 50ml 13.10 лв.

Чивас Ригал  
12 годишно

50ml 13.10 лв.

        у И с к И  -  И р Л А н д с к И

Бушмийлс 50ml 6.40 лв.

Тюламор Дю 50ml 6.40 лв.

Джеймсън 50ml 7.70 лв.

                б ъ р б ъ н

Джак Даниелс 50ml 7.50 лв.

Джак Даниелс 
Сингъл Барел

50ml 15.00 лв.

                 к о н я к

Черноморско злато 50ml 4.20 лв.

Хенеси 50ml 12.00 лв.

                   р о м

Савой бял ром 50ml 1.90 лв.

Савой червен ром 50ml 1.90 лв.

Бакарди 50ml 5.60 лв.

                Т е к И Л А

Савой клуб 25ml 1.50 лв.

              м А с Т И к А

Пещера 50ml 2.10 лв.

Йени Ракъ 50ml 5.10 лв.

Узо Пломари 50ml 3.50 лв.

Узо 12 50ml 3.50 лв.


