
САЛАТИ / СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ

Градинска салата с киноа 300 гр.       6.90 лв.
(подбрана селекция от хрупкаво зеле, зелена салата, морков,
свежа краставица, чери домати и киноа, овкусени с орехов дресинг)
Микс от зелени салатки и рукола, с мариновано овче сирене и сушени домати  300 гр.       7.20 лв.
Зелена салата с пъдпъдъчи яйца 350 гр.       7.20 лв.
(пъдпъдъче гнездо от моркови върху  фина зелена салата с хрупкави краставици, червени домати и    
маслини, овкусени с лимонов дресинг)
Салата с риба тон и чери домати 350 гр. 7.50 лв.
(зелена салата, рукола, чери домати, краставици, маслини, риба тон, лимонов дресинг)
Белени домати с пресносолно домашно сирене и песто от босилек 350 гр. 7.20 лв.
Класическа шопска салата 330 гр.  5.10 лв.
Овчарска салата                            400 гр.       6.60 лв.
Пъстра салата 250 гр. 4.90 лв.
(фино настъргани цвекло, морков и ябълка, овкусени с лимонов 
дресинг и поръсени с изпечени слънчогледови семки)
Мариновано червено цвекло с мус от заквасена сметана и биволско сирене 250 гр. 6.20 лв.
Класическа снежанка с орехи и кисели краставички 200 гр. 5.70 лв.
Катък от бяло сирене с балканска шарена сол, печен пипер и резени домати 250 гр.       5.60 лв.
Тарама хайвер 150 гр. 5.30 лв.

ЗИМНИНА
Белени домати с праз и олио  300 гр.  5.20 лв.
Пълнени камби  200 гр.   5.80 лв.
(камби с моркови, целина и чесън)
Царска туршия - маринована  250 гр.    5.20 лв.
Кисели краставички 200 гр.    5.20 лв.
Печен пипер  250 гр.    6.50 лв.
(овкусен печен пипер с чесън и копър) 
Кьопоолу - приготвено на огнище  300 гр.    5.90 лв.
Лютеница - приготвена на огнище  150 гр.    3.90 лв.

ТАБИЕТЛИЙСКИ ГЪДЕЛИ
Запечено козе сирене с пикантно  150 гр.       7.80 лв.
сладко от домати или домашен мед и орехови ядки 
Манатарки в златиста коричка 150 гр.      9.50 лв.
Патешки сърца изпечени на дървени въглища 150 гр.       7.20 лв.
Павенца от патешки дроб с пикантно 150 гр. 14.90 лв.
сладко от домати или с мармалад от зелени орехчета 
Задушено месо от агнешка главичка  200 гр.       8.90 лв.
Агнешки мозък в масло 150 гр. 9.50 лв.
Филийки от телешки език, сотирани с краве масълце и червен пипер 150 гр.       7.90 лв.
Свинско ушенце с ароматна коричка, изпечено на жар 150 гр.       6.20 лв.
Пресни картофи, сотирани със сланина и карамелизиран лук 250 гр.       5.80 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Патешко магре със сладко от боровинки, гарнирано с див ориз 350 гр.    15.90 лв.  
Пуешки гърди в трюфел сос и манатарки, гарнирани с черен ориз 350 гр.    13.90 лв.
Пилешки бон филенца в сос от манатарки и червено вино 300 гр.       9.50 лв.
Пилешки бон филенца в сос от сметана, пушено сирене и спанак 300 гр.    9.90 лв.
Конски кюфтета 200 гр. 9.50 лв.
Агнешки котлети 250 гр. 16.90 лв.
Агнешко на пещ по стара българска рецепта 400 гр.    17.90 лв.
Свинско бон филе със зеленчуци на плоча 300 гр. 11.50 лв.
Свинско задно джоланче, задушено в пещ, гарнирано с печени картофки  350 гр.    12.80 лв.
Стек от свински врат изпечен на дървени въглища 250 гр. 9.20 лв.
Свински ребърца на барбекю 300 гр.    12.90 лв.
Паве от телешко бон филе, приготвено на бавен огън 200 гр.    20.50 лв.
Телешка опашка на пещ 350 гр.    16.50 лв.
Телешко бон филе с манатарки 300 гр. 23.50 лв.

Подчертаните продукти са алергени



ГАРНИТУРИ 
Пресни картофи с копър и чесън 200 гр. 3.80 лв.
Пресни пържени картофки 200 гр.  3.80 лв.
Пресни пържени картофи     
със сирене  250 гр.  4.50 лв.
Домашно картофено пюре 180 гр.  3.80 лв.
Зеленчуци на барбекю 150 гр. 3.90 лв.
Задушени зеленчуци в масълце 200 гр. 3.90 лв.
(броколи, брюкселско зеле, карфиол, бейби 
моркови)
Задушен ориз „Арборио“ 150 гр. 3.00 лв.
Див ориз 100 гр. 3.50 лв.

ДЕСЕРТИ
Лайм кейк 150 гр. 5.50 лв.
Бисквитена торта 150 гр. 4.50 лв.
Торта с маскарпоне 150 гр. 5.20 лв.
Крем карамел 150 гр. 4.50 лв.
Ябълков кейк с шоколадов мус  150 гр.      4.90 лв.
Шоколадово суфле с топка  150 гр.  6.90 лв.
домашен сладолед
Печена тиква с мед и орехи 150 гр. 4.50 лв.
Домашен сладолед 150 гр. 4.50 лв.

ИЗБРАНО ОТ СЪРБИЯ

Каймак 150 гр. 6.50 лв.
Урнабес /мачкано сирене с лют пипер/ 150 гр.      4.80 лв.
Айвар /сръбска лютеница със сирене/ 200 гр.      5.20 лв.
Плескавица 200 гр. 8.00 лв.
Плескавица-гурманска /плескавица с кашкавал и опушен бекон/ - пикантно 250 гр. 8.90 лв.
Ущипци /тел. кайма с парченца опушен бекон и кашкавал/ 250 гр. 8.90 лв.
Чибапчета /сръбски кебапчета от телешка кайма/ 200 гр. 8.00 лв.
Вешалица от свинско бон филе 200 гр.      9.90 лв.

ДИВЕЧОВО МЕНЮ
Сотирана наденица от дивеч 150 гр.      8.20 лв.
Кюфтета от дивеч 3 бр. 200 гр.      8.20 лв.
Бут от елен на пещ с пепър сос и картофено пюре            350 гр.   17.50 лв.
Глиган на пещ със сини сливи гарниран с ориз „Арборио“ 350 гр.   15.80 лв.
Филе от дивеч  200 гр.   19.50 лв.

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ
Мусака от патладжан с домашно пресносолно сирене, домати и босилек 250 гр.       7.90 лв.
Гриловани зеленчуци на барбекю 200 гр.       6.20 лв.
Класическо ризото с манатарки 300 гр. 8.90 лв.
Кашкавал на плоча 200 гр.       6.80 лв.
Кюфтенца от киноа с тиквички, краве сирене и маскарпоне, гарнирани 200 гр.       8.50 лв.
с рукола и чери домати
Запечен патладжан с доматен сос и кашкавал 250 гр.       6.90 лв.

ПОДБРАНИ МЕЗЕТА И СИРЕНА
Суджук от елен 50 гр.       4.50 лв.
Пастърма от елен 50 гр.       4.90 лв.
Филе „Елена“ 50 гр.       3.50 лв.
Пушено патешко магре 50 гр. 4.20 лв.
Сланина 50 гр. 2.50 лв.
Домашно пушени гърди 50 гр. 3.50 лв.
Зрял кашкавал от биволско и козе мляко 50 гр. 4.50 лв.

Подчертаните продукти са алергени


