
 

САЛАТИ 

ЦЕЗАР 1,7 | домат, айсберг, зелена салата, пармезан, крутони, пилешко филе,дресинг| 350 гр| 11.99 лв 

ТРАДИЦИОННА ШОПСКА 7,9 | домат, краставица, пипер, лук, сирене, магданоз | 300 гр | 7.89 лв 

ГРЪЦКА 7,9 | домат, краставица, маслини, сирене, пипер, лук | 350 гр | 7.99 лв 

ОВЧАРСКА САЛАТА 3,7,9 | домат, краставица, пипер, кашкавал, шунка, гъби, яйце| 400 гр| 10.59 лв 

КАПРЕЗЕ  7,8 | домат, „Моцарела“, сос „Песто“| 300 гр | 9.59 лв 

АРБАНАШКА ТУРШИЯ |300 гр | 8.59 лв 

ВИТАМИНОЗНА  |червено цвекло, морков, ябълка, лимон, зеле, орехи, магданозено песто |300 гр | 

7.99 лв 

РАЗЯДКИ 

 

МЛЕЧНА 1,3,7,9 | майонеза, кисело мляко, сирене, брускети|120 гр| 4.99 лв 

МАСЛИНОВА ПАСТА 1 | маслини, зехтин, брускети| 120 гр | 4.59 лв 

 

СУПИ 

 

ТАРАТОР 7,8 | 300 мл | 3.99 лв 

ГЪБЕНА КРЕМ СУПА  1,9 | 300 мл | 4.29 лв 

ПИЛЕШКА БИСТРА СУПА 1,9 | 300 мл | 4.99 лв 

 

ПРЕДЯСТИЯ 

 

ПАНИРАНИ ТОПЕНИ СИРЕНЦА С БОРОВИНКОВО СЛАДКО 1,3,7,11 |250 гр. |11.29 лв 

ГЪБИ В МАСЛО 7 | 250 гр| 7.89 лв 

ЗАПЕЧЕНО СИРЕНЕ С ПАРМЕЗАНОВА КОРИЧКА1,3,7 |200 гр. | 7.59 лв 

ПАНИРАН КАШКАВАЛ 1, 3, 7 | 200 гр | 9.89 лв 

ПИЛЕШКИ ФИЛЕНЦА СЪС СУСАМ 1,3,7,11 | чеснов сос | 200 гр | 10.89 лв 

ПИЛЕШКИ ФИЛЕНЦА С КОРНФЛЕЙКС 1,3,7,11 | чеснов сос | 200 гр | 11.29 лв  

 

СПЕЦИАЛИТЕТИ ПО АРБАНАШКИ 

 

БОБ В ГЪРНЕ ПО АРБАНАШКИ 1,9 | 300 гр | 5.89 лв 

СИРЕНЕ ПО АРБАНАШКИ В ГЮВЕЧЕ 7,9 |сирене, домат, пипер, люта чушка |250 гр| 8.79 лв 

АРБАНАШКО ГЮВЕЧЕ С ПИЛЕШКО ИЛИ СВИНСКО МЕСО 1,7,9 | пилешко филе/свински врат, 

картофи, гъби, пипер, кашкавал | 300 гр| 9.89 лв 

СУДЖУК НА ГРЕБЕН ПО СТАРА АРБАНАШКА РЕЦЕПТА 1,6,7,9 | 200 гр | 9.49 лв   

АРБАНАШКО КЮФТЕ 1,6,7,9 | кайма, кисели краставички, бекон, кашкавал, гъби | 250 гр | 7.49 лв  

АРБАНАШКО ПЛАТО ЗА ДВАМА1,6,7,9 |свински ребра, свински джолан, суджук, картофи, барбекю 

сос| 900 гр| 39.99 лв 

 

 

ЯСТИЯ С ПИЛЕШКО МЕСО 

 

ПИЛЕШКИ ФИЛЕНЦА С БРОКОЛИ 1,7,9 | сметанов сос със сирена | 300 гр | 12.99 лв 

ПИЛЕШКИ КЪСЧЕТА ОТ БУТ С ГРЕЙВИ СОС, ГАРНИРАНИ С КАРТОФЕНО ПЮРЕ С 

ПАРМЕЗАН 1,7,9 | 400 гр| 14.49 лв. 

ПИЛЕ ЖУЛИЕН 1,7,9| пилешко филе, сметана, кисели краставички, гъби| 300 гр| 13.89 лв 

 

 



ЯСТИЯ СЪС СВИНСКО МЕСО 

 

СВИНСКИ СТЕКЧЕТА С ЧЕСЪН 1,7,9 | свинско бон филе, гъби, чесън | 300 гр | 14.89 лв 

СВИНСКИ КАРЕНЦА С ГЪБИ 1,7,9 |свинско контра филе, гъби, картофено пюре | 400 гр | 15.49 лв 

ШНИЦЕЛ ПО ВИЕНСКИ С ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ  1,3,7,9 | свинско месо |350 гр | 15.89 лв 

АРОМАТЕН СВИНСКИ ДЖОЛАН С КАРТОФИ  1,7,9 | 500 гр|18.99 лв 

 

САЧОВЕ 

 

ЗЕЛЕНЧУКОВ САЧ 1,7,9 | броколи, карфиол, морков, грах, царевица, гъби, картофи, пресен пипер, 

лук, патладжан, кашкавал | 400 гр | 12.99 лв 

КОМБИНИРАН САЧ 1,7,9 | свинско бон филе, пилешко филе, пресен пипер, гъби, кашкавал, лук | 400 

гр | 17.89 лв 

СКАРА 

 

СВИНСКИ РЕБЪРЦА С БАРБЕКЮ СОС 1,7,9  | 350 гр | 16.99 лв 

СВИНСКА ВРАТНА ПЪРЖОЛА 1,7,9 | 250 гр |  10.29 лв 

ПИЛЕШКО ФИЛЕ С БАРБЕКЮ СОС 1,9 |200 гр | 9.99 лв  

ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА 1,7,9 | 250 гр | 9.59 лв  

КЮФТЕ | 80 гр | 3.59 лв 

КЕБАПЧЕ | 80 гр | 3.29 лв 

 

СПАГЕТИ 

 

СПАГЕТИ КАРБОНАРА 1,3,7 |спагети, бекон, лук, яйце, пармезан, сметана | 250 гр | 8.89 лв 

СПАГЕТИ С ТРЮФЕЛ |спагети, горски гъби, пармезан, трюфел | 1,3,7 | 250 гр | 9.99  лв 

 

РИБА 

 

ПЪСТЪРВА  4 | 300 гр | 16.99 лв 

ЛАВРАК       4 | 300 гр | 18.29 лв  

ЦИПУРА       4 | 300 гр | 18.99 лв 

 

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ 

 

ЗЕЛЕНЧУЦИ НА СКАРА 9 | 300 гр | 9.29 лв 

ОРИЗ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 1, 9 | 300 гр | 6.99 лв 

ОМЛЕТ НАТЮР 3 | 3,99 лв 

 добавки по избор : 

 шунка  |50 гр |1.89лв 

 кашкавал 7 | 50 гр | 1.99 лв 

 сирене 7 | 50 гр | 1.59 лв 

 

ГАРНИТУРИ 

 

СТУДЕНА ГАРНИТУРА | домат и краставица | 200 гр. | 5.29 лв 

КАРТОФЕНО ПЮРЕ 7,9 | 250 гр | 4.29 лв 

ОРИЗ С ГЪБИ 1,9 |150 гр | 4.99 лв  

КАРТОФИ СОТЕ С КОПЪР И ЧЕСЪН 1,7,9 | 200 гр | 4.99 лв 

ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ  | 200 гр | 4.69 лв  

ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ  СЪС СИРЕНЕ 7 | 250 гр | 4.99 лв 

ЗАДУШЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 7,9 | 200 гр | 5.49 лв   

 

ХЛЯБ 



 

ПЪРЛЕНКА 1,3 ,7 | 2.59 лв 

ПЪРЛЕНКА С МАСЛО И ЧЕСНОВ СОС 1,3,7  | 2.69 лв  

ПЪРЛЕНКА С АРБАНАШКИ ПОДПРАВКИ 1,3,7,9 | 2.79 лв 

ПЪРЛЕНКА С КАШКАВАЛ И СИРЕНЕ 1,3,7  | 3.29 лв 

ПЪРЛЕНКА С КАШКАВАЛ 1,3,7  | 3.89 лв 

ФИЛИЙКА ХЛЯБ 1 | 0.29 лв 

ПРЕПЕЧЕНА ФИЛИЙКА 1 | 0.39 лв 

 

СЛЕДЯСТИЯ 

 

ФИЛЕ „ЕЛЕНА“ | 50 гр |6.99 лв 

СУДЖУК | 50 гр | 6.59 лв 

ДОМАШНА СЛАНИНА С ПРАЗ | 100 гр | 4.29 лв 

 

ДОБАВКИ 

 

ЛИМОН | 20 гр |0.39лв 

КЕТЧУП | 40 гр |1.49 лв 

МАЙОНЕЗА 3 | 40 гр |1.49 лв 

МЛЕЧЕН СОС  1,3,7,9 | 50 гр |1.99 лв 

БАРБЕКЮ СОС 1,3,7,9  | 50 гр |2.49 лв 

ЛЮТИ ЧУШКИ | 30 гр |2.99 лв 

 

ДЕСЕРТИ 

 

ПАЛАЧИНКА С ПЪЛНЕЖ ПО ИЗБОР 1,3,7| 200 гр | 4.59 лв 

                     ПЪЛНЕЖИ:  Мед и орехи 8 

                                            Конфитюр 

                                            Шоколад  

СЛАДОЛЕДЕНА ТОРТА 1,3,5,7,8 | 150 гр | 4.99 лв 

ДОМАШНА БИСКВИТЕНА ТОРТА 1,3,7,8|150 гр |4.99 лв 

СЛАДОЛЕД  1,3,7,8 | 50 гр | 1.59 лв 

ШОКОЛАДОВО СУФЛЕ 1,3,7 | 130 гр. | 6.99 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТИ, ПРИЧИНЯВАЩИ АЛЕРГИИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ 

                

   1 Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта (вид пшеница), камут (вид едра 

твърда пшеница) или техни хибридни сортове, както и продукти от тях, с изключение на: 
а) глюкозен сироп на пшенична основа, включително декстроза; 

   б) малтодекстрини на пшенична основа; 

   в) глюкозен сироп на ечемична основа; 

   г) зърнени култури, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от 

селскостопански произход; 

   

   2. Ракообразни и продукти от тях; 

 

   3. Яйца и продукти от тях; 

 

   4.Риба и рибни продукти, с изключение на: 

   а) рибен желатин, използван като носител на витамини или каротиноидни заготовки; 

   б) рибен желатин или рибен клей, използван като подобряващ агент в бира и вино; 

 

   5. Фъстъци и продукти от тях; 

 

   6. Соя и соеви продукти, с изключение на: 

   а) напълно рафинирани соево масло и мазнина; 

   б) натурални смесени токофероли (E306), натурален D-алфа токоферол, натурален D-алфа токоферол ацетат, натурален 

D-алфа токоферол сукцинат от соеви източници; 

   в) фитостероли и фитостеролови естери от растителни масла, получени от соеви източници; 

   г) растителен станолов естер, произведен от стероли на растителни масла от соеви източници; 

 

 

   7    Мляко и млечни продукти (включително лактоза), с изключение на: 

   а) суроватка, използвана за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от селскостопански 

произход; 

   б) лактитол; 

 

   8. Ядки, а именно: бадеми (Amygdalus communis L.), лешници (Corylus avellana), орехи (Juglans regia), кашу (Anacardium 

occidentale), пеканови ядки (Carya illinoiesis (Wangenh.)К. Koch), бразилски орехи (Bertholletia excelsa), шамфъстък 

(Pistacia vera), орехи макадамия или орехи Куинсленд (Macadamia ternifolia) и продукти от тях, с изключение на ядки, 

използвани за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от селскостопански произход; 

   

   9. Целина и продукти от нея; 

 

   10. Синап и продукти от него; 

     

   11. Сусамово семе и продукти от него; 

 

   12. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени под формата на общ SO 2 , който 

следва да се изчисли за продуктите, предлагани готови за консумация или върнати към първоначално състояние съгласно 

указанията на производителя; 

  

   13. Лупина и продукти от нея; 

 

   14.Мекотели и продукти от тях. 

 

 


