Предложения на Главния готвач
Chef` s recommendations
Салата Витамина с ябълки, моркови, червено цвекло,орехи, селъри и лимонов винегред/
Vitamin salad with apples, carrots, red beets, walnuts, celery and lemon vine
250гр 9.50
Френска салата с микс зелени салати,кориандър,крутони и запечено козе сирене Риблер
French salad with mix of green salads, coriander, croutons and baked goat cheese Ribbller
250гр 16.00
Салата Биг Бурата (селекция от четири вида домати, песто, бурата)
700гр 39.00
Salad Big Burrata (selection of four types of tomatoes, pesto and burrata)
Супа от леща / Lentil Soup
300гр 6.50
Принцеса с кайма,кашкавал,яйце и айрян / Princess with mince, yellow cheese, egg and ayran 350гр 14.00
Млечен свински дроб по провансалски/ Stewed asparagus with butter

300гр 16.00

Яйца „Бенедикт”/Eggs “Benedikt”/
Яйца, бекон, сос холандез, питка / eggs, bacon, sauce Holandez and bread
Домашно пържени картофи с Трюфел/homemade fried potatoes with truflle

300гр 19.00

Паста в пита пармезан (спагети, телиатели, ригатоне, лингуини)
Pasta in parmesan pie (spaghetti, tagliatelle, rigatone, linguine)

250гр 15.00

Пикантно панирани пилешки бутчета с пържени картофи и барбекю сос
Spicy breaded chicken legs with french fries and barbecue sauce

400гр 18.00

Пилешки филенца с корнфлейкс поднесени с пържени картофи и млечен сос
Chicken fillets with cornflakes served with french fries and milk sauce

350гр 18.00

Печено свинско коремче Иберико поднесено с боб и пюре от целина
Roast pork belly Iberico served with beans and celery puree

350гр 30.00

Телешки локум кюфтета/Beef veal delight

180гр 19.00

Класически телешки бургер/Classic beef burger

500гр 19.00

Млечни телешки бузи поднесени с печени картофи и билки
Milk veal cheeks served with roasted potatoes and herbs

350гр 36.00

Класическа мешана скара/кюфте,кебапче,наденица,кърначе,св.врат,св.котлет,св.ребра/ за 3 човека
Classic mix grill/meatball, kebapche, sausage, vinervurst, pork neck, pork chop, pork ribs/for 3 persons

350гр 9.00

500гр 36.00

Шницел по виенски поднесен с пържени картофи
Viennese schnitzel served with French fries

350гр 21.00

Домашен сух суджук / Homemade dry sausage

100гр 15.00

Домашно сушени суджук и кървавица / Homemade dry sausages of pork

160гр 18.00

Домашен сушен бут / Homemade dry sausage

100гр 16.00

Домашна бисквитена торта с маскарпоне /Homemade biscuits cake with Mascarpone

180гр

6.50

Печена Тиква с мед и орехи /Roasted pumpkin with honey and walnuts

150гр

7.50

Тиквена Баница /Pie pumpkin

120гр

7.00

Панирани пържени филийки със сладко от боровинки
Breaded french toast with cranberry jam

200гр

8.00

Цените са в лева и включват ДДС / All our prices are in leva & including VAT

