
Мenu 
restaurant 

Euro Kitchen



Салати  / Salads

Салата Цезар *                                                                            200 gr.       22.00
Tsesar  salad*
Риба аншоа , домати чери, айсберг, пармезан,цезар сос,пилешко месо
Anchovices, cherry tomatoes, iceberg, parmesan, tsezar sauce, chicken fillet 

Средиземноморска салата*                                                       200 gr.       19.00
Mediterranean*
Мариновани  с артишок, пиперки, лук, конфитиран лимон и лек нюанс на копърморски дарове
Marinated seafood with artichokes, bell pepper, onions, lemon confit  and a touch of dill

Традиционна  Шопска салата*                                                   250  gr.         12.00
Traditional Shopska  salad*
Домати, краставица, чушка , сирене, маслини 
Tomato, cucumber, bell peppers, white cheese and olives

Салата Капрезе *                                                                          250 gr.       18.00
Caprese  Salad*
домати, , босилек, зехтин и балсамов винегредмоцарела
Tomatoes,  and basil with virgin olive anad balsamic vinegar mozzarella cheese

Бурата*                                                                                           250 gr.      26.00
Burrata*
рукола, чери домати, карамелизирани смокини и фъстичен дресинг 
cheese with rucola, cherry tomatoes, caramelized figs, and peanut dressing  

    

*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

Супи  / Soups

Пилешка супа*  220 gr.   7.00
Chicken soup*

Улов на деня (Специалитета на деня) * 220 gr.   16.00
Catch of the day*
Бистра шафранова супа с  морски дарове с чесново хлебче
Clear saffron seafood  soup with garlic bread  

Предястия / Appetizers

Карпачо * 140 gr.  39.00
Carpaccio*
Телешко карпачо с тартар от   сирене и орехи
Beef carpaccio with feta cheese tartar and walnuts 

Скариди*  150 gr.  50.00
Shrimps*
Сотирани с чесън, лук, чили, кориандър и зехтин 
Sauteed with garlic, onions, chili, coriander and olive oil  

Гъши дроб*  150 gr.  60.00
Goose liver*
Пържен с карамелизирани сушени сливи и грозде с оцет Балсамико
Pan fried with caramelized prunes and grapes with balsamic vinegar 

*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

Специалитети от Морето / Seafood

Цял Лаврак*                                                                                  320 gr.  38.00
Whole sea bass*  
С , копър, чери домати, маслини и леко фламбиран смиди  анасонов ликьор
With  fennel, cherry tomatoes and olives, flambe with mussels, anis liquor

Сьомга*                                                                                          300 gr.  58.00
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  

Октопод и Сепия*                                                                       220 gr. 31.00
Octopus and sepia*
Сотирани с  , сушени домати, маслини и пресен босилекпапарделе
Sauteed with pappardelle, dried tomatoes, olives and fresh basil

Филе от пъстърва поднесена на тиган*                                220gr.        26.00
Trout fillet*
със  и печени картофи с билки сос марние
with sauce and baked potatoes with herbs

 

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост 
* This product contains substances causing allergies and intolerances



 Ястия от Месо / Meat 
Печено Пиле „Хиляда и една нощ”*  320 gr.             26.00
“Arabian Nights” chicken*
Печено пилешко шишче с кимьон, и зеленчуков соскус-кус 
Grilled chicken brochette with cumin,  and vegetable saucecouscous

Пиле с моцарела , домат и задушен ориз*                                 320 gr            27.00
Chiken with mozzarella, tomatoes and steamed rice*

Панирани пилешки крилца и парти бутчета *                      350  gr            24.00
Breaded chicken wings and party legs 

Салтимбока*    300 gr.           35.00
Saltimbocca* 
Ескалоп от Свинско филе  и шунка Парма със сос от градински чай и  грисови ньоки
Pork fillet and Parma ham escalope with sage sauce and semolina gnocchi 

Т бон стек*  100 gr.           23.00
T-bone steak
Печен на скара със сос от розмарин, картофи с коричка и   капоната
 Grilled, served with rosemary sauce, skin potatoes and caponata

Телешки рибай стек Black Angus*                                              300 gr.             88.00
Beef Ribeye Steak Black Angus*
поднесен с картофено пюре и  синьо сирене
Served with Mashed Potatoes and Blue Cheese 

Агнешки котлет*                                                                    280 gr.          66.00
Lamb chop*
Поднесен с печени зеленчуци и  ориз
served with a roаsted vegetables and rise

Свински котлет*                                                                            360 gr.            34.00
Pork chop*
с лучен сос гарнирани с варени картофи
with onion sauce and served with boiled potatoes

Пържени картофи  *                                                                    150  gr            8.00
Fries

 
Картофи соте  *                                                                            150  gr            8.00

Sauteed 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



Цените са в лева и включват ДДС  /  All our prices are in BGN and include VAT

Десерти / Desserts 

Крем Брюле*   140 gr.      10.00
Creme brulee*
Cъс сушени кайсии и кафява захар
With dried apricots and brown sugar

Тирамису*  120 gr.      9.00
Tiramisu* 
Традиционно  поднесено в чашатирамису
Traditional dessert served in a glass

Френски торти *                                                                            150 gr.        8.50
French cake* 
/карамел с ябълки/,/шампанско с шоколад/, /крем ванилия с коктейл от ягоди и малини/ 
или паве /                                         / шоколад
/caramel with apple/, /champagne with chocolate/,/cream vanilla with cocktail of strawberries and raspberries/  
or chocolate pave/

Торта Гараш * 130 gr.     9.00
‘Garash’ cake*

Френски Макарон *   12 gr.       2.80
French Macaron*

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост 
* This product contains substances causing allergies and intolerances



Кids’ Menu 

Детско меню 

Сандвич Капрезе*                                                 150 gr.                   9.50
Sandwich Caprese*

Спагети с масло и сирене*             150 gr.                    9.50
Spaghe�i with bu�er and cheese*

Крок мосю сандвич 1/2*              150 gr.                    6.50
Croque monsieur sandwich 1/2*

Кюфтенца с пържени картофи *             150 gr.                    9.50
Meatballs with �ench �ies *

Пържени картофи със сирене*             150 gr.                    6.00
French �ies with cheese*

Пилешко филе на грил с карт. пюре             180 gr.                   9.50
Grilled chicken fillet with mashed potatoes

Поширани рибни филенца*             150 gr.                    9.50
Steamed fish fillets*

Палачинка със сладко или шоколад*                 100 gr.                    5.50
Pancake with jam or chocolate*

Торта *              150 gr.                    5.50
Cake *

Плод по избор /според сезона/             200 gr.                   3.00
Fruit at your choice /according to the season/



Специални предложения от прясна италианска пица и паста

Special offers �esh Italian pizza and pasta

Пица с бекон Лупо    450gr.                     18.00*
Lupo Pizza with bacon*
тесто за пица кашкавал, доматено пюре, бекон, гъби печурки, домати,  и риган
tomato sauce, bacon, mushrooms, tomatoes, , oreganoyellow cheese

Пица Маргарита 450 gr.   18.50*                       
Pizza Margarita*
тесто за пица моцарела кашкавал, доматено пюре, , домати, , риган и сос песто
tomato sauce, , tomatoes,  oregano, pesto saucemozzarella Yellow cheese,

Пица Прошуто 450 gr.                          22.00*   
Pizza Prosciu�o*

tomato sauce yellow cheese, ham, peppers, onion, , tomatoes, oregano and pesto sauce

Пица с шунка и кашкавал 450 gr. .*                      18.00
Ham and cheese Pizza*

                                                                                                                

Пица Куатро Формаджи 450 gr.                          20.00                         *                      
Qua�ro Formaggi*
тесто за пица топено сирене кашкавал, сметана, , синьо сирене, сирене ементал и 
cream, , blue cheese, emmenthal, processed cheese yellow cheese

                                                                                                                Спагети Карбонара*  280 gr.                            24.00                      
Spaghe�i Carbonara*

                                                                                                                Спагети Болонезе*  280 gr.                            42 .00                      
Spaghe�i alla bolognese*

                                                                                                                Талиатели с манатарки*  280 gr.                            26.00                      
Tagliatelle with porcini mushrooms*

тесто за пица прошуто кашкавал, доматено пюре, , чушка, , лук, риган и сос песто



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 production 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 concentrations greater than 10mg/kg or 10 mg/l
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