бул.“Княз Ал. Дондуков“ 71

Вариантите могат да бъдат изготвени по Ваше индивидуално желание,
също така могат да бъдат поднесени и в плата.

Предложение I

Предложение II

Белени домати с пресносолно
домашно сирене - 350 гр
(шайби белени домати, пресносолно краве
сирене, песто)

Българска салата – 350 гр
(домати, краставици, пипер, люта чушка,
магданоз, лук и сирене)

Пилешки бон филенца с манатарки върху
канапе от домашно картофено пюре - 350 гр
Плато от топли предястия (4 души) - 800 гр
(запечен патладжан с доматен сос и кашкавал,
Манатарки в златиста коричка, Запечено козе
сирене с мед и филирани бадеми в ръчно
точени кори)
Питка - 80 гр
Домашна бисквитена торта - 180 гр

Плато приятели от домашна зимнина
(4 души) - 650 гр
(печени пълнени камби, домашно
приготвено кьопоолу, царска туршия)
Свинско задно джоланче гарнирано с
печени картофи на пещ - 400 гр
Питка - 80 гр
Печена тиква с мед и орехи - 150 гр
Минерална вода - бутилка - 330 мл

Минерална вода - бутилка - 330 мл

ЦЕНА: 33,00 ЛВ

ЦЕНА: 35,00 ЛВ

Предложение III

Предложение IV

Чорбаджийска салата - 350 гр
(червен боб, пушено патешко филе, печен
пипер, кисели краставички и пресен лук)

Зелена салата с падпадъчи яйца - 300 гр
(падпадъчи гнездо върху фина зелена салата
с хрупкави краставици и чери домати,
овкусени с лимонов дресинг)

Плато от топли предястия (4 души) - 600гр
(патешки сърца на жар, запечен патладжан с
доматен сос и кашкавал, телешки език в масло)
Свински врат на пещ шпикован с дива
наденица гарниран със сотирани
картофи в масло - 350 гр
Питка - 80 гр
Торта с маскарпоне - 180 гр

Предястие от патешки дроб и парено
сирене с домати (2 души) - 100 гр.
Телешки джолан приготвен на пещ в
компанията на ризото с манатарки - 350 гр
Питка - 80 гр
Печена пълнена ябълка на пещ - 150 гр
Минерална вода - бутилка - 330 мл

Минерална вода - бутилка - 330 мл

ЦЕНА: 38,50 ЛВ

ЦЕНА: 44,00 ЛВ

Ресторант Стария Чинар разполага с богат избор на Български и
Сръбски ракии, както и селекция високо качествени Български Вина,
които може да се изберат при правене на вашета резервация
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