
САЛАТИ / РАЗЯДКИ
Зелена салата с нахут 300 гр. 7,80 лв.
(микс от салатки, рукола, червен лук, маринован нахут, чери домати и пресносолно краве  сирене 
овкусени със свеж дресинг) 
Зелена салата с пъдпъдъчи яйца  300 гр. 8,20 лв.
(пъдпъдъче гнездо върху фина зелена салата с хрупкави краставици, чери домати и моркови  
овкусени с медено горчичен дресинг)
Зелена салата със  запечено козе сирене 300 гр. 8,50 лв.
(микс от салатки, рукола, маслини, гарнирана със свежи краставици, запечено козе сирене и дресинг)
Спаначена салата  с яйце и сирене  300 гр. 7,90 лв.
(накълцан пресен спанак, яйце, печ.пипер, краве сирене, лимец, домати, дресинг)
Лятна салата  300 гр.  8,20 лв.
(белени домати, кьопоолу, краве сирене, рукола, зехтин)
Селски домати с домашно печен пипер, овче сирене и зелен лук 350 гр. 8,20 лв.
Белени домати с пресносолно домашно сирене и песто 350 гр. 7,90 лв.
Българска салата 
(домати, краставици, пипер, люта чушка, магданоз, лук и сирене) 350 гр. 6,20 лв.  
Овчарска салата 400 гр. 7,80 лв.
(домати, краставици, пипер, мариновани гъби, шунка, сирене, кашкавал, маслини, магданоз, 
пъдпъдъчи яйце и лук)
Пъстра салата 250 гр. 5,50 лв. 
(фино настъргани цвекло, морков и ябълка, овкусени с лимонов дресинг и поръсени с изпечени семки)
Класическа снежанка с пресни краставички и орехи 200 гр. 6,20 лв.
Катък по родопски 250 гр.  6,80 лв.
(цедено кисело мляко, краве сирене, балканска шарена сол, червен пипер и печ.пипер)
Разядка от патладжан  150 гр. 5,80 лв.
Плато разядки  500 гр. 14,90 лв.
(разядка от патладжан, тарама хайвер, кьопоолу, катък, лютеница на огнище)
Пукани люти чушки        1 бр. 0,50 лв. 
 

ТАБИЕТЛИЙСКИ ГЪДЕЛИ
Пресни картофки сотирани със сланинка и лук 250 гр.  6,80 лв.
Козе сирене в точени кори, бадеми ,мед и аромат на трюфел  200 гр.   9,50 лв.
Манатарки в златиста коричка 150 гр.   10,50 лв.
Патешки сърца изпечени на дървени въглища 150 гр.   9,60 лв.
Телешки език с краве масълце и червен пипер 150 гр.   9,90 лв.
Свинско ушенце с  ароматна коричка 150 гр.   7,20 лв.
Телешки бузи с праз и манатарки  200 гр.  15,90 лв.
Патешки дроб със домашно сладко от ябълки  200 гр.    22,90 лв.
Охлюви с пресен лук и масло 150 гр. 14,50 лв.
Сотирана домашна наденица от дивеч 180 гр. 9,90 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Пилешко руле с пресни билки и пресносолно сирене върху канапе  350 гр. 12,90 лв.
от сотирани зеленчуци и гъбен сос  
Свинско джоланче с картофи на пещ  400 гр. 15,90 лв.
Агнешко на пещ по стара българска рецепта  400 гр. 21,90 лв.
Телешка опашка на пещ  500 гр. 18,40 лв.
Лопатар в гювече приготвен на пещ със сушени плодове, аромат на трюфел  350 гр. 26,50 лв.
и зелен лук 

Подчертаните продукти са алергени



ГАРНИТУРИ

Пресни пържени картофки 200 гр. 4,80 лв.
Пресни картофи с копър и чесън 200 гр. 4,80 лв.
Домашно картофено пюре 150 гр. 4,50 лв.
Зеленчуци на барбекю 200 гр. 5,50 лв.
Сотирани талиатели от тиквички,  150 гр.  5,50 лв.
морков и чери домат 
Печена царевица с билково масло   150 гр. 3,90 лв.

ДЕСЕРТИ

Домашен сладолед от халва 100 гр.    6.50 лв.
Пълнена печена ябълка  150 гр.  6,20 лв.
Бисквитена торта 150 гр.  5,50 лв.
Торта с маскарпоне 150 гр.  5,90 лв.
Крем карамел 150 гр.  4,50 лв.
Шоколадово суфле   150 гр. 6,90 лв.
със сладолед 

   

БАРБЕКЮ НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

Пилешки бон филенца 200 гр.   7,90 лв.
Пилешки бон филенца с манатарки и картофено пюре 350 гр.  11,90 лв.      
Пиле на барбекю с къри, пресни билки  и грилована царевица 350 гр. 12,90 лв.
Кюфтета от джолан 300 гр.  8,50 лв.
Свинска вратна пържола 200 гр.  9,90 лв.
Свинско бон филе  300 гр. 11,90 лв. 
Свински ребра  300 гр. 14,90 лв.
Кюфтенца от агнешко и телешко месо 300 гр. 11,90 лв.
Телешки  суджук на гребен                                                                        180 гр. 9,90 лв.
Телешко бон на слайс върху сотиран спанак и сушени домати 200 гр.  24,90 лв.

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ

Запечен патладжан с доматен сос и кашкавал 300 гр. 8,50 лв.
Кашкавал на плоча 200 гр. 7,50 лв.
Качамак със сирене и червен пипер 300 гр. 7,50 лв.
Кюфтета от киноа и тиквичики сос Холандез и микс от салатки    250 гр. 9,90 лв.    
Ризото с манатарки  300 гр.   9,90 лв.
Ризото със спанак и сушени домати  300 гр. 9,20 лв.
Лятна мусака с домати конкасе и песто        250 гр.   8,50 лв.                                                          

ПОДБРАНИ МЕЗЕТА И СИРЕНА

Пастърма от елен 50 гр. 5,50 лв.
Суджук от елен 50 гр. 4,90 лв.
Пушено патешко филе 50 гр. 4,50 лв.
Филе Елена – естествено сушено  50 гр. 4,20 лв.

Подчертаните продукти са алергени


