Пица

ПЪРЛЕНКИ С КВАС

Пицата е приготвена с естествен квас и италианско
брашно, съдържащо 5 вида пшеница.
Тестото зрее поне 24 часа, за да бъде по-лесно за
усвояване от човешкия организъм.
МАРГАРИТА (1,2)

420 гр.

8,90 лв.

ГРИЗИНИ С МАК (1)
ПЪРЛЕНКА (1)

ПЪРЛЕНКА С ЧЕСНОВА ПАСТА
ПЪРЛЕНКА СЪС СИРЕНЕ (1,2)

ПЪРЛЕНКА С КАШКАВАЛ (1,2)

Фунги

480 гр.

Селекция сирена (1,2)

450 гр. 12,50 лв.

Прошуто крудо (1,2)

480 гр. 12,90 лв.

Калцоне затворена (1,2)

400 гр. 12,50 лв.

Моцарела, пушена скаморца, горгонзола долче, пармезан,
босилек

Доматен сос, моцарела, италианско прошуто крудо, рукола,
пармезан, студено пресован зехтин
Моцарела, прясна рикота, домашен пушен бекон, босилек,
пекорино романо, зехтин

Капричоза

480 гр. 10,90 лв.

(1,2)

Доматен сос, моцарела, гъби, шунка от печен бут

Диаволa (1,2)

450 гр. 10,50 лв.

доматен сос, моцарела, салами пиканте, люта чушка, риган

Италиански микс

(1,2)

450 гр. 12,50 лв.

доматен сос, моцарела, салам калабро, салам милано, прошуто
крудо, маслини

ПИЦИ ПРЕМИУМ
БРЕЗАОЛА (1,2)

480 гр. 14,90 лв.

Доматен сос, моцарела, карпачо от телешко, бейби спанак, чери
домати, биволска моцарела, студено пресован зехтин

БУРАТА (1,2)

450 гр. 15,90 лв.

моцарела, манатарки, сушен домат, бурата, рукола, зехтин от бял
трюфел

сосове и Добавки

ДОМАТЕН СОС
МАЙОНЕЗА (2,5)
ЧЕСНОВ СОС

ДИАВОЛО (пикантен) (2)
БАРБЕКЮ

ЛЮТЕНИЦА

100 гр.

130 гр.

1,90 лв.
1,90 лв.
2,40 лв.
2,40 лв.

Гръцка салата

350 гр.

7,40 лв.

Домати с пресносолно сирене и
печени тиквички

350 гр.

7,90 лв.

Зелена салата с риба тон

350 гр.

8,80 лв.

Зелена салата с пъдпъдъчи яйца

350 гр.

8,40 лв.

Зелена салата със
запечено козе сирене (2)

300 гр.

8,20 лв.

Зелева салата

300 гр.

5,60 лв.

Снежанка с кисели краставички (2) 200 гр.

7,20 лв.

Катък по родопски (2)

250 гр.

6,90 лв.

Домашен тарама хайвер (1,7)

150 гр.

6,90 лв.

САЛАТИ

9,90 лв.

Доматен сос, моцарела, манатарки, печурки, 			
рукола, пармезан, зехтин с трюфел

100 гр.

4,80 лв.

130 гр.

доматен сос, моцарела, босилек, студено пресован зехтин
(1,2)

200 гр.

Домати, краставици, маслини, червен лук, краве сирене, риган,
зехтин

Домати с бурата (1)

350 гр. 12,90 лв.

Микс от салатки, риба тон, краставици маслини, хрупкав лук, сос
йогурт
Свежи салатки с пъдпъдъчи яйца, краставици, морков, чери
доматки, хрупкав лук, пармезан и лимонов дресинг.

Салатки със свежи краставици и запечено козе сирене върху
сухар и маслини

Ситно настъргано зеле, домати, моркови, овкусени със зелени
подправки и дресинг
Сирене, цедено мляко и печен пипер, овкусени с балканска
шарена сол и резени домати

Патладжан с цедено мляко и чесън 300 гр.

6,90 лв.

Разядка от печен патладжан, цедено мляко, лимон, копър,
зехтин и чесън

ТАБИЕТЛИЙСКИ ГЪДЕЛИ

40 гр.

1,90 лв.

Манатарки със златиста коричка 150 гр. 12,90 лв.
(или в масло)

40 гр.

1,90 лв.

Патешки сърца на жар

40 гр.

1,90 лв.

40 гр.

1,90 лв.

40 гр.

1,90 лв.

40 гр.

1,90 лв.

Хрупкави пилешки пръчици
с млечен таханов сос

Свинско ухо с ароматна коричка,
изпечено на жар
Телешки език в масло
Наденица от дивеч

* всички подчертани храни са алергени

200 гр.

8,40 лв.

120 гр.

8,40 лв.

150 гр.

9,40 лв.

150 гр.

8,90 лв.

150 гр. 11,50 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Сочно пилешко филе
със сос от горски манатарки
Патешко бутче с батат

сладко от червен лук и сос от печено

Свинско джоланче

240 гр.

(1,5,10)

ГАРНИТУРИ
9,90 лв.

330 гр. 12,90 лв.

350 гр. 14,90 лв.

свинско задно джоланче, задушено в пещ, гарнирано с печени
картофки

Свинско бон филе на тиган

350 гр. 14,90 лв.

Пресни пържени картофи
Пържени картофи със сирене (2)

Пресни картофи с копър и чесън
Мачкани картофи
Задушен ориз със зеленчуци

ДЕСЕРТИ

с мачкани картофи, сос от ябълки и скариди

Торта линд

овкусено агнешко, печено на пещ с прясна зелена салата

Торта с белгийски шоколад и
маскарпоне (1,2,5)

Агнешко на пещ по стара
българска рецепта
Телешка опашка на пещ

Бут от елен на пещ с печен сос и
мачкани картофи

400 гр. 19,90 лв.
300 гр. 18,90 лв.

300 гр. 19,50 лв.

Пилешки филенца
Свински ребърца
Касапска мешаница

/кюфте, св. врат, ребра, наденица, св. шиш/

Свинска вратна пържола
Свинско шишче 1бр.

Плескавица гурманска

Бисквитена торта (1,2,10)
Мляко с ориз (2)

Крем Брюле

НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
Пилешка пържола от бутче

Торта Рафаело (1,2,5,10)
Крем карамел (2,5)

БАРБЕКЮ

Пилешко шишче - 1 бр.

Лайм кейк

150 гр.

200 гр.

200 гр.

4,50 лв.
7,90 лв.
7,90 лв.

300 гр. 14,90 лв.

500 гр. 19,50 лв.

220 гр. 10,80 лв.

150 гр.

4,80 лв.

250 гр. 10,80 лв.

телешка кайма, парченца опушен бекон, кашкавал-пикантна

Ущипци

250 гр. 10,80 лв.

телешка кайма, парченца опушен бекон, кашкавал

Вешалица от бон филе

Чинарски кюфтета - 3бр.

200 гр. 10,90 лв.

250 гр.

9,20 лв.

Зеленчукова палитра на жар
/сезонни зеленчуци/

250 гр.

7,90 лв.

Лятна мусака

300 гр.

8,90 лв.

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ

Запечен патладжан с доматен сос 250 гр.
и кашкавал

8,40 лв.

патладжан, доматен сос, пресносолно сирене, босилек, песто

Запечено домашно козе сирене

150 гр.

7,90 лв.

300 гр.

9,90 лв.

400 гр.

6,80 лв.

с мед и орехи или с пикантно сладко от домати

Кашкавал на плоча

Ризото с манатарки и пармезан

200 гр.

Ризото със спанак, сушени домати 300 гр.		
и пармезан
Качамак с масло и бяло сирене

Кюфтенца от киноа и тиквички с
холандез и пармезан

7,90 лв.
9,40 лв.

220 гр. 10,50 лв.
* всички подчертани храни са алергени

200 гр.

4,90 лв.

220 гр.

5,50 лв.

200 гр.

4,90 лв.

180 гр.

4,90 лв.

180 гр.

4,90 лв.

150 гр.

6.50 лв.

150 гр.

5,90 лв.

150 гр.

150 гр.

6,50 лв.

6,40 лв.

150 гр.

4,90 лв.

1 бр.

4.20 лв.

1 бр.

1 бр.

3,20 лв.
2,50 лв.

