
 

Салати  / Salads

Традиционна Овчарска салата*                                              300 gr.    12.00
Traditional Ovcharska  Salad*
Краставици,домати,шунка,кашкавал,сирене,гъби,чушки,яйца и маслини
 Tomatoes, onions, cucumber ,yellow cheese, white cheese, egg, ham and olives
 

Зеленчукова  салата*                                                                  200 gr.    8.50
Vegetables salad*
с листни зеленчуци, цвекло, ябълка, ядки и пармезан
with leafy vegetables, beet, apple, nuts and parmesan

Салата за туристи*                                                                   200 gr.   15.00
Hiker’s salad
Пресни сезонни зеленчуци, печени кедрови ядки,яйце,сух алпийски бекон,сирене и крутони 
поляти с фин билков дресинг
Fresh seasonal vegetables, toasted pine nuts, egg, dry Alpine bacon, cheese and croutons with fine 
herbs dressing

Супа на деня  / Soup of the day

Предястия / Аpperizers
                                             

Селекция от сухи мезета*                                                         200 gr.  39.00
Assorted dried meat*
Луканка от диво прасе, дивечов суджук, пастърма от елен
sausage of wild boar, sausage of wild pig, pastarma of  deer

Кашкавалени хапки*                                                                   200 gr.   15.00
Cheese fritters*
В бирено тесто и горчица и поднесени в доматено пюре
with mustard and beer dough served with tomato coulis 

Вкусни ястия от реката / Tasty Treats from the River

Сьомга*                                                                                       300 gr.        31.00
Salmon*
Пържена на тиган и поднесена върху канапе от рататуй и сос песто
Pan fried and served on a bed of ratatouille and Pesto sause 

Цяла речна пъстърва*                                                             220 gr.        24.00
Whole river trout*
С бадемово масло, магданоз и печени зеленчуци
with almond butter, parsley, potatoes and grilled vegetables

Специалитети на заведението / House Specialties

Глиган*                                                                                        220 gr.        38.00
Wild boar*
Медальони от глиган със сос от боровинки
Medallions with wild forest berry sauce

Еленски стек*                                                                            220 gr.        34.00
Deer steak*
с прошуто, рукола, чери домати, песто и поднесен с печени картофи
with proschuto, rucola, cherry tomatoes, pesto and served with roasted potatoes

Сърна*                                                                                         220 gr.        41.00
Roe venison*
мариновано и задушено месо от сърна в сос от черено вино с гъби, бекон и крутони 
marinated and stewed venison in red wine sauce  with mushrooms , bacon and croutons

Печено заешко бутче*                                                              350 gr.        25.00 
Roasted rabbit leg*
поднесено с картофен гретин
served with potato  gratin 

  

*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 
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Предложенията на дърварите/Lumberjack’s 

Recommendations

Тартифлет*                                                                          220 gr. 14.00
Tartiflette*
Картофи, лук и топено сирене
Potatoes, onions, and melted cheese

Тост с кашкавал*                                                                 220 gr.  14.00
Toast with cheese
Хляб, шунка, домати, кашкавал и пържено яйце
Bread, ham, tomato, cheese and a fried egg  *  
 

Макарони гратин*                                                             220 gr.  14.00
Macaroni gratinith*
С бекон, шунка и кашкавал                                                        
with bacon,  ham and cheese *           
 
Телешка наденичка                                                             220 gr.  16.00
Veal sausage
С лучен сос и картофени рьощи 
with onions sauce and potato resti 

Агнешка наденичка *                                                          220 gr.  23.00
Lamb sausage*
Агнешка наденица със зеленчуци и картофи
Lamb sausage  with vegetables and potatoes 

Кюфте от дивеч  на скара*                                              240 gr.  15.00           
Grilled meatball of game

Дивечов суджук  на скара*                                               180 gr.  30.00
Grilled sausage of game*

Селекция колбаси от дивеч*                                            250 gr.  33.00
Selection of games sausage
пастърма от благороден елен,суджук от елен лопатар,дивечов шпеков салам
deer dried fillet, fallow deer fillet and game salami 

Селекция дивеч на скара*                                                 400 gr.  29.00
Selection of game mixed grilled*  
кюфте от елен, дива свиня, дивечова наденица, дивечово кърначе и дивечов кремвирш
Deer meatball, wild boar, game sausages, and game karnache 

Десерти / Desserts 

Ябълков щрудел*                                                                       120 gr.   6.00
Apple strudel* 
Руло от ябълки, стафиди и канела поднесено с ванилов сос
Apple, raisin and cinnamon roll served with vanilla sauce

Целувки*                                                                                     120 gr.    6.00
Meringue*
Комбинация от целувки, сладолед и крем Шантили
Meringue ,ice cream and creme Chantilly

Пържени филийки френски стил*                                       120 gr.              8.00
Pain perdu*
Пържени филийки поднесени със сос от горски плодове и ванилов сладолед
Slice of bread dipped in egg and fried, served with wild berry sauce and vanilla ice cream

Баклава*                                                                                      130 gr.    6.00
Baklava*
Сиропирана баница с орехи
Layers of fillo pastry filled with walnuts and sweetened with syrup

Йогурт с горски плодове*                                                       150 gr.              6.50
Yoghurt with wild berry*

Чийзкейк*                                                                                  150 gr.               8.00
Cheesecake*                                                                               
/боровинка/,/лимон/, /тофи карамел/  или /млечен шоколад/ 
/blueberry/,/lemon/,/chocolate and caramel/or /milk chocolate/

Торта Гараш*                                                                           130 gr.              7.50 
'Garash' cake*

Френски Макарон *                                                                   12 gr.               2.50 
French Macaroon*
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