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

 

 

Предложения на Главния готвач 

Chef` s recommendations 
 

  

Пролетна салата с градински домати,печени чушки,сирене и маслини        250 гр             13.00  

Spring salad with garden tomatoes, roasted peppers, cheese and olives 

 

Зеленолистни салати със чери домати,пармезан,кедрови ядки и прошуто     250 гр            23.00  

Green salads with cherry tomatoes, parmesan, cedar nuts and prosciutto 

 

Салата със спанак,айзберг,запечено козе сирене риблер кедрови ядки         250 гр            23.00  

Salad with spinach, iceberg, baked goat cheese Ribbler and cedar nuts 

 

Минестроне зеленчукова супа с италианска паста                                 300 гр   9.00  

Minestrone vegetable soup with Italian paste 

                                        

Пилешка супа /Chicken soup                                                                                     250 гр            7.00 

                                                                                                          

Паста в пита пармезан/ спагети, телиатели , лингуини/                                      250 гр           16.00      

Pasta in parmesan pie / spaghetti, tagliatelle, linguine / 

 

Ризото със спанак и зеленчуци                                                      250 гр            18.00  

Risotto with spinach and vegetables 

 

Манатарки със  синьо сирене ,чесън и магданоз                                  200 гр            29.00  

Mushrooms with blue cheese, garlic and parsley 

 

Пирамида от зеленчуци запечена със сирена поднесена с доматен сос       250 гр            16.00  

Vegetable pyramid baked with cheese served with tomato sauce 

                     

Поширани яйца със сирене, масло, кисело мляко и червен пипер            250 гр           16.00  

 Sliced eggs with cheese, butter, yoghurt and red pepper 

        

Агнешки котлети с печени зеленчуци и ориз                                     350 гр          55.00 

Lamb chops with roasted vegetables and rice 

 

Печено заешко бутче по бургундски поднесено с картофен гретин            350 гр          28.00  

Roasted rabbit leg in Burgundy served with potato gratin 

 

Шницел по виенски поднесен с пържени картофи                               350 гр           25.00  

 Viennese schnitzel served with french fries                      

 

Шупла с масло и сирене/ Shupla – Tradional Bulgarian Bread with buer and Cheese* 200гр      15.00 

 

Домашно сушен бут/ Homemade dry sausage                                                            100 гр          16.00                  

 

Домашно кълцан сух суджук/ Homemade dry sausage                              100 гр          19.00 

 

 Домашен сух суджук/Homemade dry sausage                                       100 гр          16.00  

                       

 Кайзершмарн/ Kaiserschmarren                                                                                 200 гр            18.00 

 

Домашна питка /Homemade bread                                                  160 гр             3.50 


