
Пица
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. Рецептите са 

селектирани  от шеф Анатоли Колев - светоен 
шампион от Рим по приготвяне на пица.

МАРГАРИТА класика 420 гр.   7,90 лв.
Доматен сос, моцарела, босилек, 
студено пресован зехтин                   

МАРГАРИТА екстра 400 гр.  9,90 лв.
Доматен сос, биволска моцарела, 
босилек, студено пресован зехтин

ЛЯТНА ЗЕЛЕНЧУКОВА  480 гр.  8,50 лв.
Доматен сос, моцарела, грилована 
тиквичка, грилован патладжан, печен 
пипер, риган

ИТАЛИАНСКИ СИРЕНА    450 гр.  11,50 лв.
Моцарела, пушена скаморца, 
горгонзола долче, пармезан, босилек

ПРОШУТО КРУДО    480 гр. 11,90 лв.
Доматен сос, моцарела, италианско 
прошуто крудо, рукола, пармезан, 
студено пресован зехтин

КАЛЦОНЕ ЗАТВОРЕНА   400 гр.  11,90 лв.
Моцарела, прясна рикота, домашен 
пушен бекон, босилек, пекорино 
романо, зехтин

КАПРИЧОЗА      480 гр.  9,90 лв.
Доматен сос, моцарела, гъби, шунка от 
печен бут

ДИАВОЛА 450 гр.  10,50 лв.
Доматен сос, моцарела, 
пеперони(пикантно), люта чушка, 
риган

ДИВЕЧОВА НАДЕНИЦА 430 гр.  11,50 лв.
Моцарела, диви броколи, пушена 
скаморца, наденичка от дивеч

ПРЕМИУМ ПИЦИ

БРЕЗАОЛА 480 гр.  14,90 лв.
Доматен сос, моцарела, карпачо от 
телешко, бейби спанак, чери домати, 
биволска моцарела, студено пресован 
зехтин

БУРАТА 450 гр.  15,90 лв.
Моцарела, прясна рикота, манатарки, 
бурата, рукола, зехтин от бял трюфел

сосове и добавки

ДОМАТЕН СОС 80 гр.  1,00 лв.
ДОМАШНА МАЙОНЕЗА 80 гр.  1,50 лв.
ДИАВОЛО (пикантен) 80 гр.  1,80 лв.
  

МЕСНИ  40 гр.  1,90 лв.

СИРЕНА  40 гр.  1,90 лв. 

БЕЗМЕСНИ  40 гр.  1,90 лв. 

пърленки с квас
ГРИЗИНИ С МАК  200 гр.  2,80 лв.
ПЪРЛЕНКА   100 гр.  1,50 лв.   
ПЪРЛЕНКА СЪС СИРЕНЕ 130 гр.  2,20 лв.
ПЪРЛЕНКА С КАШКАВАЛ  130 гр.  2,20 лв.

САЛАТИ

Зелена салата с пъдпъдъчи яйца 350 гр.  6,60 лв.
гнездо от пъдпъдъчи яйца върху фина 
зелена салата с хрупкави краставички 
и червени домати овкусени с лимонов 
дресинг

Зелена салата с козе сирене  300 гр.  6,70 лв.
зелена салата със свежи краставици 
и запечено козе сирене върху сухар и 
маслини 

Зелена салата с риба тон и  350 гр.  6,90 лв.
резени червени домати
Пъстра салата  250 гр.  4,50 лв.
фино настъргани цвекло, морков и 
ябълка, овкусени с лимонов дресинг и 
поръсени с изпечени семки

Шопска салата  330 гр.  4,70 лв.
Зелева салата  300 гр.  4,30 лв.
ситно настъргано зеле, домати, 
моркови, овкусени със зелени 
подправки и дресинг

Овчарска салата  400 гр.  5,90 лв.
домати, краставици, пипер, 
мариновани печурки, шунка, сирене, 
кашкавал, яйце, лук, маслини

Белени домати с пресносолно  350 гр.  6,80 лв.   
домашно сирене 
Снежанка с пресни краставички 200 гр.  4,90 лв.

Катък по родопски  250 гр.  5,30 лв.
резени от пресни домати, сирене, 
цедено мляко и печен пипер,
овкусени с балканска шарена сол

Домати с бурата  400 гр.  9,90 лв. 

зимнина
Печен пипер  250 гр.  5,50 лв.
овкусен печен пипер с оцет, чесън и 
копър
Пълнени камби  200 гр.  5,50 лв.
Кисели краставички 200 гр. 4,90 лв.
Кьопоолу на дървени въглища  300 гр. 5,90 лв.
Домашна лютеница 150 гр. 3,90 лв.
Айвар/Сръбска лютеница/ 150 гр.  4,60 лв.
Люти пукани чушки с чесън 1 бр.  0,30 лв.

ТАБИЕТЛИЙСКИ ГЪДЕЛИ
Патешки сърца на жар    150 гр.  6,90 лв.                                          
Павенца от патешки дроб със  150 гр.  13,90 лв.
сладко от зелени орехчета или 
пикантно сладко от домати 
Манатарки със златиста коричка  150 гр.  8,50 лв.
(или масло) 
Свинско ухо с ароматна коричка,  120 гр.  5,90 лв.
изпечено на жар 
Цял хрупкав лук  200 гр.  4,90 лв.
Обезкостена агнешка  200 гр.  8,70 лв.
главичка с билково масло, 
запечена с кашкавал
Телешки език в масло 150 гр.  7,40 лв.
Хрупкави пилешки пръчици  200 гр.  6,90 лв.

ДИВЕЧОВО МЕНЮ
Елен с пепър сос и домашно  300 гр. 16,90 лв.
картофено пюре 
Наденица от дивеч 150 гр. 7,90 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Телешка опашка на пещ 300 гр.  15,50 лв.
Кралско пиле  300 гр.  9,50 лв.
златисти пилешки филенца със сос от 
горски манатарки                     
Пилешко в гювече  300 гр.  8,90 лв.
бяло пилешко месо с гъби, маслини и
сметана, запечено с топено сирене                
Агнешко на пещ   400 гр.  16,90 лв.
овкусено агнешко, печено на пещ с 
прясна зелена салата                
Вълчи сач    400 гр.  12,40 лв.
пилешки и свински късчета месо със 
златист лук и горски подправки                       
Свинско джоланче  350 гр.  12,50 лв. 
свинско задно джоланче, задушено в пещ, 
гарнирано с печени картофки                       
Свинско бон филе с горчица   350 гр.  10,20 лв. 
сочни бон филенца в сос от червено 
вино и дижонска горчица с картофи на 
скара    
Дърварска пържола  300 гр.  9,80 лв.
сочна вратна пържола на сач, 
поднесена с цели печурки и
хрупкав лук

Пилешка кавърма 350 гр.  8,50 лв.
Пилешки сач с телешка  350 гр.  11,60 лв.
наденица, пържен лук и манатарки                                                                          
Свински сач  от бон филе с   350 гр.  12,20 лв.
пържен лук и сушен домат
Телешко бон филе с  250 гр.  22,00 лв.
патешки дроб 

бАРБЕКЮ
НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

Пилешко шишче - 1 бр.  150 гр.  3,80 лв.
Пилешка пържола от бутче 200 гр.  6,80 лв.
Пилешки филенца 200 гр.  6,80 лв.
Свински ребърца 300 гр.  12,80 лв.
Касапска мешаница 500 гр.  14,90 лв.
/кюфте, св. врат, ребра, наденица, св. 
шиш/
Свинска вратна пържола 250 гр.  8,90 лв.
Свинско шишче 1бр. 150 гр.  4,10 лв.
Плескавица гурманска 250 гр.  9,50 лв.
телешка кайма, парченца опушен бекон, 
кашкавал-пикантна
Ущипци  250 гр.  8,90 лв.
телешка кайма, парченца опушен 
бекон, кашкавал
Вешалица от бон филе 200 гр. 9,90 лв.
Телешко бон филе  180 гр.   19,50 лв.

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ
Запечен патладжан с доматен 250 гр.  6,40 лв.
сос и кашкавал
Зеленчукова палитра на жар  250 гр.  5,80 лв.
сезонни зеленчуци
Пиперки бюрек  200 гр.  5,80 лв.
Запечено домашно козе сирене 150 гр. 7,80 лв.
с мед и орехи или с пикантно
сладко от домати
Сирене по шопски  300 гр.  5,40 лв.
Качамак с масло и бяло сирене  400 гр.  4,80 лв.
Кашкавал на плоча  200 гр.  5,80 лв.
Ризото с манатарки и пармезан  300 гр.  8,50 лв.
Ризото със спанак, сушени   300 гр. 8,20 лв.
домати и пармезан  

ГАРНИТУРИ
Пресни пържени картофи  150 гр.  3,80 лв.
Пържени картофи със сирене   200 гр.  4,50 лв.
Пресни картофи с копър и чесън  200 гр.  3,50 лв.
Картофено пюре – домашно  150 гр.  3,80 лв.
Задушен ориз  150 гр.  3,00 лв.
Задушени зеленчуци в масълце  200 гр.  3,60 лв.
броколи, брюкселско зеле, карфиол, 
бейби моркови 

ДЕСЕРТИ
Торта с маскарпоне  150 гр.  4,90 лв. 
Торта “Белгийски шоколад” 150 гр.  4,90 лв.
Торта “Матча” 150 гр. 5,10 лв.
Френска “Селска торта”  150 гр.  4,90 лв.
Лешникова торта 150 гр.  5,20 лв.* всички подчертани храни са алергени


