
Дивечово 
меню

   
Зелена с пъдпъдъчи яйца 350 гр.  7,90 лв.
пъдпъдъче гнездо върху хрупкави зелени листа, краставички 
и червени домати, овкусени с лимонов дресинг

Наденица от дивеч  150 гр.  9,60 лв.

Суджук на гребен от дивеч  150 гр.  9,60 лв.

Еленски бут на пещ с пепър сос *  350 гр.  19,80 лв.
печен бут от елен върху домашно картофено пюре и пепър сос

Филе от дивеч с трюфел * 350 гр.  21,80 лв.
крехко филе от дивеч, залято със сос от трюфели и сметана, 
поднесено с бейби моркови

Филе от дивеч *  300 гр.  20,50 лв.
сотирани дивечови филенца с домашно картофено пюре

Дивеч с боровинки *  300 гр. 21,80 лв.
карета от дивеч в сос от сметана и домашен мармалад от 
боровинки

Пъстърма от елен  50 гр.  5,60 лв.

Суджук от елен  50 гр.  5,20 лв.

* ястия с включена гарнитура
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Салати и 
разядки

 
Зелена с пъдпъдъчи яйца  350 гр.  7,90 лв.
пъдпъдъче гнездо върху хрупкави зелени листа, краставички 
и червени домати, овкусени с лимонов дресинг

Зелена с козе сирене  300 гр.  7,90 лв.
зелена салата, гарнирана със свежи краставици и запечено  
козе сирене върху сухар, маслини и лимонов дресинг

Зелена салата с риба тон  350 гр.  8,20 лв.
зелени салатки, краставици, маслини, 

риба тон, йогурт дресинг, чери домати и хрупкав лук

Зелева  300 гр.  5,90 лв.
ситно настъргани зеле, моркови, домати, овкусени със 
зелени подправки и лимонов дресинг

Пъстра  250 гр.  5,90 лв.
фино настъргано червено цвекло, моркови и зелена ябълка, 
поръсени със слънчогледови ядки и лимонов дресинг

Шопска  330 гр.  6,40 лв.
домати, краставици, пипер, бяло сирене, лук

Овчарска  400 гр.  7,90 лв.
домати, краставици, пипер, мариновани печурки, шунка, 
бяло сирене, кашкавал, яйце, лук, маслини

Домати с пресносолно домашно сирене  350 гр.  8,20 лв.
и песто от босилек
Снежанка  200 гр. 6,20 лв.
пресни краставици и цедено мляко, поръсени с орехи

Юнашка  550 гр.  10,90 лв.
пресни краставици и домати, бяло сирене, катък, кьопоолу, 
снежанка, печен пипер, маслини, яйце и бекон

Катък по родопски-сервира се с препечени филийки  250 гр.  6,90 лв.
резени от пресни домати, сирене, цедено мляко и печен пипер, 
овкусени с балканска шарена сол

Пикантна разядка с извара и крема сирене 150 гр. 5,90 лв.
Домашен тарама хайвер-сервира се с препечени филийки 150 гр.  6,20 лв.
Плато разядки  350 гр.  12,80 лв.
кьополу, пикантна разядка, домашна лютеница, катък, хайвер, 
снежанка

Подчертаните продукти са алергени



Табиетлийски гъдели

Патешки сърца на жар  150 гр.  8,80 лв.

Агнешки мозък в масло 150 гр. 10,20 лв.
Агнешки дреболии с карамелизиран лук 200 гр.   7,40 лв.
Агнешка главичка запечена с кашкавал 200 гр.  9,60 лв.

Пилешки сърца  200 гр.  7,90 лв.
пилешки сърца, бекон, гъби и сметана, поръсени с кашкавал

Хрупкави пилешки пръчици  200 гр.  8,90 лв.

Пресни картофи сотирани със сланина и  250 гр.  7,20 лв.
карамелизиран лук
Манатарки в масло и мащерка  150 гр.  10,90 лв.

Шкембе с гъби и кашкавал  200 гр.  8,90 лв.
Шкембе с чесън  180 гр.  8,20 лв.
Свинско ухо с ароматна коричка  150 гр.  7,20 лв.
изпечено на жар
Телешки език в масло  150 гр.  9,60 лв.
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Основни ястия
Кралско пиле  300 гр.  11,60 лв.
златисти пилешки филенца със сос от манатарки

Пилешко в гювече  300 гр.  11,60 лв.
бяло пилешко месо с гъби, маслини и сметана, запечено с 
топено сирене

Сач от пилешко филе, телешка наденица,   350 гр.  15,60 лв.
манатарки и пържен лук
Агнешка дроб сарма в гювече  300 гр. 8,20 лв.
Агнешко на пещ  400 гр.  19,80 лв.
овкусено агнешко, печено на пещ и поднесено в компанията на 
прясна зелена салата или дроб сарма

Телешко бон филе с манатарки 300 гр.  24,80 лв.
Вълчи сач 400 гр.  15,20 лв.
свинско фермерско месо и пилешки късчета със златист лук  

Джоланче с печени картофи 350 гр.  14,50 лв.
сочно свинско джоланче в собствен сос

Свинско бон филе с горчица *  350 гр.  13,80 лв.
сочни бон филенца в сос от червено вино и дижонска горчица, 
поднесени с мачкан картоф

Дърварска пържола на сач *  300 гр.  13,80 лв.
сочна вратна пържола на сач, поднесена с цели печурки и 
хрупкав лук

* ястия с включена гарнитура
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Барбекю на дървени 
въглища

Обезкостено пиле с билково масло 400 гр. 10,50 лв.
Пилешки филенца  200 гр.  7,90 лв.

Телешко бон филе  200 гр.  21,90 лв.

Конски кюфтета - 3бр. 250 гр. 10,80 лв.

Телешки суджук на гребен 180 гр. 9,60 лв.
Кюфтенца от агнешко и   200 гр.  10,20 лв. 
телешко месо - 6бр.

Ребърца  300 гр. 14,80 лв.
сочни и крехки ребърца в специална марината 

Касапска мешаница  500 гр.  20,50 лв.
кюфте, свински врат, ребра, наденица, свински шиш

Кюфте от джолан - 3бр.  250 гр.  8,90 лв.

Свинска вратна пържола  250 гр.  9,90 лв.
Свинско шишче  150 гр.  5,20 лв.
Свинско бон филе  200 гр.  12,90 лв.
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Безмесни ястия

Кюфтенца от тиквички и киноа с краве сирене,   200 гр.  9,50 лв.
маскарпоне и сос холандез, гарнирани
със зелена салата и чери домати
Мусака от патладжан, домашно пресносолно 250 гр. 9,90 лв.
сирене, домати и босилек
Ризото с манатарки  300 гр. 9,90 лв.
Запечен патладжан с доматен сос и кашкавал  250 гр.  7,90 лв. 
Зеленчукова палитра на жар  200 гр.  7,80 лв.
сезонни зеленчуци, печени на жар овкусени с песто от босилек 

Запечено козе сирене  180 гр.  8,50 лв.
запечено козе сирене с пикантно сладко от домати или с мед 
и орехи

Сирене по шопски  300 гр.  7,70 лв.
бяло сирене, задушено с домати, яйце и люта чушка

Качамак с масло и бяло сирене  300 гр.  6,80 лв.
пюре от царевичен грис, прясно мляко, масло и сирене

Кашкавал на плоча  200 гр.  7,80 лв.
кашкавал, запечен на плоча със златиста коричка

Риба
Попитайте вашия сервитьор за пресни риби на деня
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Мезета
Пастърма от елен  50 гр.  5,60 лв.
Суджук от елен  50 гр.  5,20 лв.
Филе Елена  50 гр.  4,60 лв.
Пушено патешко магре 50 гр. 5,00 лв.
 

Гарнитури
Пържени картофи – пресни  150 гр.  4,50 лв.
Пържени картофи със сирене  200 гр.  4,90 лв.
Пресни картофи с копър и чесън  200 гр.  4,50 лв.
Мачкани картофи с масло  180 гр. 4,50 лв.
Задушени зеленчуци – микс 200 гр.  4,50 лв. 
броколи, бейби моркови, брюкселско зеле и карфиол 

Зеленчуков микс на барбекю с песто от босилек 150 гр.  4,50 лв.
Задушен перлен ориз  150 гр.   3,90 лв.

 
Десерти

Домашна бисквитена торта  150 гр.  5,80 лв.
Торта с маскарпоне  150 гр.  6,50 лв.
Шоколадово суфле с топка домашен сладолед   150 гр.  7,50 лв.
Занаятчийски сладолед с натурални продукти, 150 гр.  5,90 лв.
приготвен от нас - различни видове 
Крем карамел 150 гр. 5,90 лв.
Торта на деня - попитайте вашия сервитьор 150 гр.  7,20 лв.
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