
САЛАТИ / РАЗЯДКИ
Чорбаджийска салата (11) 300 гр. 11,90 лв.
(червен боб, кис.краставички, печен пипер, пушено патешко филе, зелен лук, магданоз)
Микс от салати с патешко месо и сладко от праскови (13) 300 гр. 11,90 лв.
(микс от салатки, рукола, моркови, патешко месо, сладко от праскови, дресинг)  
Салата с домашни пъдпъдъчи яйца (4,5) 300 гр.  9,20 лв.
(микс от салатки с рукола, краставици, чери домати, пармезан и дресинг)
Салата със запечено козе сирене и рачел от тиква (6,10,13) 300 гр. 9,20 лв.
(микс от салатки, рукола, краставици, тиква, канела, запечено козе сирене и дресинг)
Салата от бейби спанак (1,4,5,10,11)    300 гр.  9,20 лв.
(бейби спанак, яйце, печен пипер, краве сирене, червена киноа, домати, дресинг) 
Чери домати с пресносолно краве сирене, рукола и песто (10,12) 300 гр. 9,90 лв.
Овчарска салата (5,10) 400 гр.  8,90 лв.
(домати, краставици, пипер, мариновани гъби, бекон, сирене, кашкавал, маслини, магданоз, пъдпъдъчи яйцa и лук)
Българска салата (10) 350 гр.  7,90 лв.
(домати, краставици, пипер, люта чушка, магданоз, лук и сирене)  
Класическа снежанка с кисели краставички и орехи (2,10) 200 гр.  7,50 лв.
Катък по родопски с печен пипер (1,10)   200 гр.  7,20 лв.
(цедено кисело мляко, краве сирене, балканска шарена сол, червен пипер, печ.пипер и хлебче)  
Плато разядки - кьопоолу, лютеница, айвар,катък, снежанка, хлебче (1,10)   450 гр. 14,90 лв.

ДОМАШНА ЗИМНИНА
Дъска от мазето  400 гр. 13,90 лв.
(пълнена камба, печен пипер, кис.краставички, трушия, сланина, циганска баница и праз) (1,3)

Маринован пачи крак с рукола и червен лук 150 гр. 8,90 лв.
Печен пипер на тенекия с чесън и копър  200 гр. 8,50 лв.
Пълнени домашни камби с морков, целина и чесън (3) 250 гр. 8,60 лв.
Царска трушия (3) 250 гр. 6,90 лв.
Кьопоолу на огнище с плочка сирене (1,10) 200 гр. 7,90 лв.
Айвар 150 гр. 6,60 лв.
Лютеница на огнище (1,10) 150 гр. 4,90 лв.
Мариновани люти чушки (3)      1 бр. 0,60 лв.

ТАБИЕТЛИЙСКИ ГЪДЕЛИ
Запечено козе сирене в кори с тюфел  мед и лешници (3,6,10,13) 200 гр.  10,90 лв.
Манатарки в масло с мащерка и чесън (10) 200 гр.   13,90 лв.
Пресни сотирани картофки със сланина, лук и шарена сол  250 гр.      8,90 лв.
Патешки сърца изпечени на дървени въглища (10) 150 гр.      9,90 лв.
Крехки телешки бузи с пресен лук, червен пипер с блек пепър сос 200 гр. 15,90 лв.
Паниран телешки мозък с трюфел майонеза (10) 150 гр. 11,60 лв.
Телешки език с краве масълце и пушен червен пипер (10) 150 гр.  11,50 лв.
Сотирана домашна наденица от дивеч  180 гр.  11,50 лв.
Свинско ушенце на барбекю 150 гр.     8,50 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Пилешки бон филенца с манатарки и картофено пюре (10) 300 гр.  13,90 лв.
Хрупкаво патешко бутче с пикантно сладко от червен лук и печен батат 300 гр. 16,90 лв.
Заешко бутче по ловджийски с лук, бейби царевичка, бекон и пюре от кореноплодни   300 гр. 16,90 лв.
Свинско джоланче приготвено на пещ с печени картофи                      400 гр.  17,50 лв.
Агнешко на пещ със зелена салата и печени картофи  400 гр.  28,90 лв.

Подчертаните продукти са алергени



ЯСТИЯ ОТ БАРБЕКЮТО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
Пиле на барбекю, пресни билки и грилована царевица (4,10) 350 гр.  13,90 лв.
Крехки пилешки бон филенца  250 гр.  9,40 лв.
Кюфтета от джолан 300 гр.  9,90 лв.
Свинска вратна пържола  200 гр. 10,90 лв.
Свински котлет с карамелизиран лук и червен  боб (11) 400 гр.  12,90 лв.
Свински ребра с барбекю сос  300 гр.  15,90 лв.
Кюфтенца от агнешко и телешко месо (10) 300 гр.   12,90 лв.
Телешки  суджук на гребен                                     250 гр.  10,90 лв. 
Телешки шишчета от бон филе с блек пепър сос и пресен лук 180 гр.   23,90 лв.
Лаврак на барбекю (7) 400 гр.   21,90 лв.

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ
Чинарски картофени кюфтета с пушен кашкавал и пармеза (1,10) 300 гр.  10,90 лв.
Запечен зрял кашкавал на плоча (1,10) 200 гр.  8,50 лв.
Качамак с прясно мляко, сирене и червен пипер (10) 300 гр.  8,50 лв.
Запечени шайби патладжан с лютеница, кашкавал и домашно песто (2,10) 200 гр.  9,50 лв.
Мусака от патладжан с пресносолно сирене и сос маринара (2,3,10) 250 гр.  9,90 лв.
Кюфтета от киноа запечени с Холандез, пармезан и микс от салатки (4,5,10) 250 гр.  11,90 лв.
Ризото с печена тиква и шафраново вино  300 гр. 12,90 лв.

ПОДБРАНИ МЕЗЕТА И СИРЕНА
Суджук от елен 50 гр.  5,90 лв.
Пушено патешко филе 50 гр.  5,40 лв.
Филе Елена - естесвено сушено от Еленския балкан 50 гр.  4,50 лв.
Сланина 50 гр. 4,50 лв.
Зрял кашкавал (10) 50 гр. 2,50 лв.

ГАРНИТУРИ
Печена царевица с билково масло (10) 150 гр.  4,50 лв.
Домашно картофено пюре с мляко и масло (10) 150 гр.  4,90 лв.
Пюре от кореноплодни (3,10)  150 гр.  4.90 лв.
Пресни пържени картофки 150 гр.  5,50 лв.
Пресни картофи с копър и чесън (10) 200 гр.  5,50 лв.
Печени зеленчуци с песто (2,10) 200 гр.  5,50 лв.

ДЕСЕРТИ
Крем карамел (5,10) 150 гр.  4,90 лв.
Бисквитена торта (5,10) 150 гр.  5,90 лв.
Торта с маскарпоне (1,10) 150 гр.  6,50 лв.
Домашен сладолед (5,10) 100 гр.  6,50 лв.
Лайм кейк (5,10) 150 гр.  6,50 лв.
Печена тиква с мед и орехи (13) 150 гр. 5,90 лв.
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