
-П���-
9.  ф28 /италиански дом. сос „San Пица прошуто кото
Marzano“, кашкавал, автентична италианска моцарела, свежа 

моцарела “Fiore Di La�e”, прошуто кото, печурки/ 
99450гр. 9. лв

10. 99Чесново хлебче / с розмарин 350гр. 2. лв

 

За резервации и доставки:

0876 76 44 11 

Петък /3.02.2023г/

-�есер��-
2920. Сезонни плодове 200гр. 4. лв

21. Домашна бисквитена торта с боровинки 
69150гр. 4. лв

  

-Су��-
7. Крем супа от моркови и тиквички с домашно 

49приготвени козуначени крутони с билки 350гр. 4. лв  
 998. Телешко варено 350гр. 5. лв 

 

 

-Осно�н� яс��я-
11. Бъркани яйца с краве сирене „Кърнаре“ и 

79гарнитура розови домати 400гр. 5. лв
.9912.Пиле с билкови картофи на пещ на дърва 400гр. 6 лв 

13. Руло „Стефани“ със зеленолистна гарнитура 
.99400гр. 6 лв 

14. Пълнени тиквички с кайма и киноа, запечени с 
.99кашкавал на пещ на дърва 400гр. 6 лв

15. Пълнена пилешка пържола от бут с пушена панчета 
и автентична италианска моцарела в къри сос и 

.99зеленолистна гарнитура 400гр. 8 лв 
16. Крехко свинско месце в печен сос върху пюре от 

.99сладък картоф 400гр. 7 лв  
17. /картофена салата Пържени кюфтета с комби гарнитура 
с лук, зеле с моркови, лютеница с праз, гръцка питка/ 

99400гр. 7. лв
Пилешко филе на скара с комби гарнитура18.  

99400гр. 7. лв
19.  Свински врат на скара с комби гарнитура

29400гр. 8. лв

5. Розови домати с опушен фермерски катък и 5. Розови домати с опушен фермерски катък и 
49печена капия 350гр. 7. лв
49печена капия 350гр. 7. лв

-Са�а��-
1. Салата зеле, моркови, царевица и майонеза            

99350гр. 4. лв
2. Дзадзики с цедено мляко            200гр. 4.⁴⁹лв

. 99
3 Шопска салата 350гр. 5. лв
4. Зелени салатки с чери домати и микс семена 

99
350гр. 5. лв
5. Розови домати с опушен фермерски катък и 

49печена капия 350гр. 7. лв
6. Инсалата пиканте /люти чушки, пълнени със свежа моцарела 

„Fiore di La�e”, обвити в пушена панчета, розови домати, тирокафтери, 

маслини слайс, домашно приготвени рускети/
49

 350гр. 7. лв

   


