Салати
Salads
Салата Печени Чушки
Salad Roasted Peppers
Салата киноа с козе сирене*
Quinoa salad with goat cheese*

180 gr.

12.00

Пресен спанак, козе сирене, чери дoмати и маково семе
Fresh spinach, goat cheese, cherry tomatoes and poppy seed

Салата Рукола*
Ruccola Salad*

13.00

9.00

250 gr.

9.00

прясно печени чушки с чесън, магданоз и шарлан
fresh roasted peppers with garlic, parsley and sharlan

Традиционна Шопска салата*
Tradi onal Shopska Salad*
200 gr.

200 gr.

Краставици, домати, чушка, сирене, маслини
Cucumber, tomatoes, bell peppers, white cheese, olives

Пресни листа от рукола, хрупкав бекон, крутони, сос винегрет
Fresh ruccula leaves,crispy bacon and croutons with vinaigre e sauce

Традиционна Чобанска салата*
Tradi onal Chobanska Salad*
Салата ‘Ница’
Salad from ‘Nice’

180 gr.

13.00

Микс зелени салати, риба тон, домати краставици, яйце и лук
Mixed green salads, tuna, tomatoes, cucumbers, egg and onions

Салата ‘Класика’
Salad ‘Classic’

250 gr.

13.00

250 gr.

14.00

250 gr.

11.00

200 gr.

14.00

Краставици, домати, шунка, кашкавал, сирене, гъби, пиперки,
варено яйце, маслини
Cucumber, tomatoes, ham, yellow cheese, white cheese, mushrooms,
bell pepper, boiled egg, olives

Салата Пирин*
Pirin Salad*

Салата Клуб Хаус*
Salad Club House*
Микс от хрупкави зелени салати, чери домати, моркови на жулиени
и пармезанови флейки поднесени със сос от горчица и мед
Mixed garden leaves, cherry tomatoes, carrots julienne and
parmesan cheese ﬂakes served with a mustard-honey sauce

Домати, моцарела, босилек, зехтин и балсамов винегрет
Tomatoes, mozzarella cheese and basil with virgin olive oil and balsamic vinegar

Биволска моцарела*
Buﬀalo mozzarella*

12.00

Белени домати и печен патладжан със мариновано фета сирене
Peeled tomatoes and baked eggplant purée with marinated feta cheese

Печени чушки, домати, маслини и козе сирене Риблер
Roasted peppers, tomatoes, olives and goat cheese Ribbler

Салата Капрезе*
Caprese Salad*

300 gr.

250 gr.

17.00

белени домати, рукола, кедрови ядки и песто с фъстъци
with peeled tomatoes, rucola, cedar nuts, and peanuts pesto

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

Студени Предястия
Cold Starters
Тартар от пушена сьомга*
Smoked Salmon Tartar*

Супи
Soups
180 gr.

19.00

Тартар върху легло от картофи и сметанов крем
Tartar on a bed of potatoes and sour cream

19.00

Тънки резени телешко филе, листа от рукола, зехтин и пармезан на люспи
Thin slices of beef tenderloin, ruccula leaves, olive oil and parmesan ﬂakes

*

150 gr.

Бифтек Тартар
Beef steak Tartar

19.00

*
*

Френска лучена супа с билкови крутони и сирене грюер* 250 gr.
French onion soup with herb croutons and Gruyere*

8.00

Супа Боабес*
Soup Bouillabaisse*

250 gr.

12.00

250 gr.

15.00

250 gr.

18.00

с лек нюанс на Рикард и шафран
perfumed with Ricard and saﬀron

Приготвен от Аржентинско телешко филе и черен трюфел
Made with Argen nean beef tenderloin and black truﬄe

Терина от Гъши Дроб
Duck liver terrine*

6.50

С пресни билки и сметана
With fresh herbs and cream

150 gr.

Телешко Карпачо*
Beef Carpaccio*

250 gr.

Прясна доматена крем супа
Fresh tomato cream soup

150 gr.

38.00

Домашно приготвен гъши дроб, пушени патешки гърди и конфитюр от портокал
Home made foie gras with smoked duck breast and orange marmalade

Плато с подбрани италиански колбаси и моцарела*
Selec on of Fine Italian Sausages and Mozzarella*

250 gr.

Ризото
Riso o
19.00
Ризото Клуб Хаус
Club's House riso o

Топли Предястия
Hot Starters
Пържен Гъши Дроб
Duck liver pan-fried

С пилешки дроб, гъби, пармезан и билки
With chicken liver, mushrooms, parmesan and herbs

180 gr.

34.00
Ризото Фрути Ди Маре*
Riso o with Sea food & parmesan*

върху глазирани плодове, карамел сос
on glazed fruits and caramel sause

Охлюви по Бургундски*
Snails “à la Bourguignonne”*

С морски дарове, пармезан и билки
With Sea food, parmesan and herbs

150 gr.

31.00

Поднесени в собствената си черупка с лук, чесън и масло от магданоз
Served in its own shell with shallots, garlic and parsley bu er

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

Риба и морски ястия
Fish and Seafood meal

Паста
Pasta
Спагети Наполи*
Spaghe Napoli*

280gr.

14.00

300gr.

24.00

280 gr.

Скариди по Провансалски*
Provencal shrimp*

220gr.

29.00

Крак от кралски рак*
The legs of a royal crab*

100 gr.

32.00

Сьомга*
Salmon*

300 gr.

31.00

Калкан на плоча с картофен гретин и билково масло*
Fried turbot with potato gra n and butcher with herbs*

450 gr.

32.00

Филе от лаврак от Средиземно море*
Mediterranean sea bass ﬁllet*

300 gr.

43.00

400 gr.

67.00

350 gr.

65.00

Речна пъстърва с бадеми*
River Trout with almonds*

15.00

Пържена пъстърва с ориз и задушени зеленчуци
Pan fried trout with rice and stwed vegetables

Червени пиперки, чесън, зехтин, доматен сос
Spicy red peppers and garlic in tomato sauce

Талиателе ала Карбонара*
Tagliatelle alla Carbonara*

15.00

Изпечен във фурната и поднесен със зехтин и лимонов сок
Baked in the oven and served with olive oil and lemon juice

С пресен доматен сос и босилек
With fresh tomato sauce and basi

Пене Ал'Арабия*
Penne All'arrabiata*

for 100 gr.

Цял див лаврак от Гърция*
Whole wild sea bass from Greece*

280 gr.

18.00

С бекон, сметана и сос от яйчен жълтък
With bacon, cream and egg yolk sauce

Ригатоне с телешко рагу*
Rigatoni with veal ragout*

280 gr.

18.00

Талиателе с черен трюфел*

280 gr.

19.00

Пържена на тиган и поднесена с лек сос от горчица,ориз и зеленчуци
Pan fried on its skin and served with light mustard sause,rice and vegetables

Tagliatelle with black truﬄes *

Лингуини със сьомга*
Linguini and salmon*

280 gr.

19.00
.

Със тънки резени сьомга и сметанов сос
With sliced smoked salmon and cream sauce

Талиателе с Лобстер*

поднесен с маслен сос, лимон,ориз и задушени зеленчуци
served with bu er sauce, lemon, rice and stewed vegetables

Цял морски език A la meunière*
Whole sole A la meunière*
350 gr.

30.00

Пържен на тиган и поднесен с
Pan fried and served with

Tagliatelle with lobster*
Лобстер*
Lobster *

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

Месо
Meat
Печено френско петле с картофи*
Roasted French cock with potatoes*
Млечни телешки ребра*
Dairy calf ribs*

500 gr.

350 gr.

34.00

28.00

Поднесени с печени картофи и барбекю сос
Served with roasted potatoes and barbecue sauce

Патешко бутче*
Duck leg*

300 gr.

29.00

Поднесено с картофен гретин и сос демиглас
Served with gre n potatoe and sauce demiglass

Агнешки котлети *
Lamb chops*

280 gr.

70 gr.

3.50

Пържена сланина на грил
Grill fried bacon

100 gr.

4.00

Сурова сланина
Raw bacon

100 gr.

4.00

Сушен свински бут
Dried pork

100 gr.

8.00

Суджук / Кървавица
Tradi onal Bulgarian sausage of pork

200 gr.

13.00

Агнешки дреболии и момици
Lamb oﬀal

200 gr.

11.00

Печена исменка
Grilled pork bacon

200 gr.

12.00

Свински пръжки /със или без лук/
Sweet greens /with or without onions/

250 gr.

12.00

Телешки дроб на тиган
Veal liver pan

300 gr.

12.00

Телешки Бъбреци със сос Мадейра*
Beef Kidneys with Madeira sauce*

360 gr.

12.00

Телешки момици
Fried veal plucks

200 gr.

13.00

Задушен свински джолан
Stewed pork knuckle

600 gr.

29.00

33.00

Печени и поднесени с картофен гретин и зеленчуци
Just grilled and served with potatoes gra n and vegetables

Свински врат Иберико*
Pork neck Iberico*

300 gr.

38.00

Свински Френч рак котлет Иберико
Pork French Iberian cancer

300 gr.

38.00

Поднесен с картофен гретин и зеленчуци
Served with potatoes gra n and vegetables

Поднесен с картофен гретин и зеленчуци
Served with potatoes gra n and vegetables

Говежди ребра Black Angus
Beef ribs Black Angus

Кюфте / Кебапче на скара
Grilled meatballs

500 gr.

45.00

300 gr.

45.00

Поднесени с печени картофи и билки
Served with roasted potatoes and herbs

.

Телешко Филе Café de Paris
Fillet of Beef Café de Paris
Аржентинско Телешко филе поднесено с картофен гретин и зеленчуци
Argen nean Beef tenderloin served with potatoes gra n and vegetables

Телешки рибай стек Black Angus
Beef Ribeye Steak Black Angus*

300gr.

Поднесен с картофено пюре
Served with Mashed Potatoes

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

72.00

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

Десерти
Desserts

Местни специалитети
Local special es
Таратор*
Cold yoghurt and cucumber soup*

220 gr.

Боб чорба
Beans soup

250gr.

5.00

Френски Макарон*
French Macaron

12 gr.

2.50

Палачинка със сладко или шоколад*
Pancake with jam or chocolate*

100 gr.

4.50

Чийзкейк* /боровинка/,/лимон/,

150 gr.

8.00

120 gr.

8.00

Toрта Гараш*
‘Garash’ cake

130 gr.

7.50

Топъл ябълков пай с ванилов сладолед *
Warm apple pie with vanilla ice cream*

120 gr.

7.00

Сладоледено кисело мляко с мед и орехи*
Ice cream yoghurt with honey and walnuts*

120 gr.

7.00

150 gr.

7.50

Крем Брюле*
Crème Brulée*

150 gr.

8.50

Шоколадов мус *
Chocolate mousse *

150 gr.

8.50

Шоколадово Суфле Фондан*
Chocolate Souﬄé Fondant*

150 gr.

9.00

Кайзершмарн*
Kaiserschmarren*

200 gr.

16.00

Плато сезонни плодове*

300 gr.

14.00

7.00
/тофи карамел/ или /млечен шоколад/

Пилешка супа*
Chicken Soup*

250 gr.

6.00

Cheesecake* /blueberry/,/lemon/,/chocolate and caramel/
or /milk chocolate/

Шоколадово Брауни с ванилов сладолед *
Chocolate brownie with vanilla ice cream*
Шкембе чорба*
Bulgarian tripe soup*

200 gr.

9.00

Домашно пържени картофи
Homemade French fries

250 gr.

6.00

Миш Маш*
Mish Mash*

250 gr.

13.00

Крем Карамел Пирин Голф*
Creme caramel Pirin Golf*
Чушки бюрек*
Stuﬀed peppers with cheese*

200 gr.

15.00

Разложки качамак с пръжки и сирене*
Razlog of polenta with bacon and cheeses*

350 gr.

12.00

Шупла с масло и сирене*
Shupla – Tradi onal Bulgarian Bread with bu er and Cheese*

200 gr.

14.00

Plateau of seasonal fruits*
*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост
* This product contains substances causing allergies and intolerances
Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and include VAT

Вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост/
Substances or products causing allergies or intolerances
1. Зърнени култури, съдържащи глутен /пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта,
камут и продукти от тях/
Cereals containing gluten / wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut and
products /
2. Ракообразни и продукти от тях
Crustaceans and their products
3.Яйца и продукти от тях
Eggs and their products
4. Риба и рибни продукти
Fish and ﬁsh products
5. Фъстъци и продукти от тях
Peanuts and their products
6. Соя и соеви продукти
Soybeans and products
7. Мляко и млечни продукти
Milk and milk products
8. Ядки /бадеми, лешници, орехи, кашу, шам-фъстък, бразилски орех,
макадамия, пеканови ядки/
Nuts / almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pistachios, Brazil nuts,
macadamia nuts Pecan /
9. Целина и продукти от нея
Celery and its products
10. Синап и продукти от него
Mustard and its products
11. Сусамово семе и продукти от него
Sesame seeds and its products
12. Лупина и продукти от нея
Lupin and produc on of its outputs
13. Мекотели и продукти от тях
Molluscs and their products
14. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10mg/kg или 10 mg/l
Sulfur dioxide and sulphites in concentra ons greater than 10mg/kg or 10 mg/l

