
Салати / Salads

Пролетна зелена салата с краставици, зелен лук и варено яйце 450 гр. – 8.80 лв.

Green spring salad

Цветна салата от настъргани моркови, цвекло и ябълки със семена 380 гр. – 7.60 лв.

Colorful salad of grated carrots, beets and apples with seeds

Салата от белени домати с Гюбек (пресен кашкавал от местна мандра) 350 гр. – 7.90 лв.

Salad with peeled tomatoes with Gyubek (fresh yellow cheese from a local dairy)

Салата домати и краставици с биволско сирене 380 гр. – 8.90 лв.

Tomatoes and cucumbers with buffalo cheese

Шопска салата 400 гр. – 7.60 лв.

Shopska salad

Овчарска салата 450 гр. – 10.60 лв.

Rich shepherds salad

Млечна салата с краставичка, чесън и орехи 300 гр. – 7.90 лв.

Milk salad with cucumber, garlic and walnuts

Катък с чесън, сирене и чушки, поднесен с хрупкав хляб 400 гр. – 8.60 лв.

Katak with garlic, cheese and peppers, served with crispy bread

Варени картофи с лук – 6.60 лв.

Boiled potatoes with onions

Люти чушки – 2.90 лв.

Hot peppers

Супи / Soup

Боб чорба 300 гр. – 5.60 лв.

Bean soup

Пилешка супа 300 гр. – 5.80 лв.

Chicken soup

МЕНЮ ХРАНИ / FOOD MENU
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Предястия / Starters

Сирена (козе / биволско / краве / кашкавал) 200 гр. – 13.60 лв.

Cheese (goat / buffalo / cow / yellow cheese)

Хумус 200 гр. – 8.80 лв.

Hummus

Плато разядки 500 гр. – 16.80 лв.

Chickpeas hummus / Katak / Milk salad

Родопски пататник 450 гр. – 8.80 лв.

Rhodope patatnik

Родопски клин 450 гр. – 8.80 лв.

Rhodope klin

Картофи по стара рецепта (с чесън и кисело мляко) 450 гр. – 8.20 лв.

Potatoes in an old recipe (with garlic and yoghurt)

Пържени триградски картофи със сирене 450 гр. – 7.60 лв.

Fried potatoes from Trigradski with cheese

Панирани хапки сирене с домашно сладко 250 гр. – 8.60 лв.

Pane cheese with homemade jam

Панирани хапки кашкавал с домашно сладко 250 гр. – 8.60 лв.

Pane yellow cheese with homemade jam

Панирани пилешки хапки 200 гр. – 9.80 лв.

Pane chicken

Чушки бюрек – 7.90 лв.

Stuffed peppers

Миш-маш 350 гр. – 8.90 лв.

Mish-mash

Омлет (само яйца / с шунка / със сирене / с кашкавал / асорти) 450 гр. – 7.60 лв.

Omelet (only eggs / ham / cheese / yellow cheese / assorted)

Хляб / Bread

Препечена филийка – 0.50 лв.

Toast slice of bread

Домашна пърленка (с масло / с чесън / със сирене / с кашкавал) 200 гр. – 4.60 лв.

Homemade parlenka (with butter / garlic / cheese / cheese)
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Основни ястия / Main dishes

Зеленчуков сач 1000 гр. – 18.60 лв.

Vegetable sach

Балканска пъстърва във фолио 330 гр. – 9.90 лв.

Balkan trout in foil

Шкембе в гювече 450 гр. – 9.90 лв.

Tripe in a pot

Пилешки сач 1000 гр. – 21.60 лв.

Chicken sach

Пилешка пържола 300 гр. – 8.90 лв.

Chiken steak

Свинска пържола 300 гр. – 8.90 лв.

Pork steak

Свински ребърца 300 гр. – 9.60 лв.

Spareribs

Родопски сач с пилешко и свинско месо 1000 гр. – 24.60 лв.

Rhodope sach with chicken and pork meat

Селска манджа с телешко и картофи 450 гр. – 9.50 лв.

Veal with potatoes

Kюфте / кебапче 100 гр. – 2.40 лв.

Minced meat meatball

Карначе 150 гр. – 3.90 лв.

Karnache

Печена наденица 300 гр. – 6.00 лв.

Roasted sausage

Десерти / Desserts

Родопско кисело мляко с мед и орехи или с боровинки 350 гр. – 5.90 лв.

Rhodope yogurt with honey and walnuts or with blueberries

Баклава 120 гр. – 6.60 лв.

Baklava

Шоколадово суфле със сметанов сладолед 250 гр. – 8.80 лв.

Chocolate soufflé with ice cream

Сладоледено кисело мляко с сладко в гърне 200 гр. – 8.60 лв.

Yogurt ice cream with forest fruits jam / with figs jam / with honey and walnuts
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Списък на потенциалните алергени / List of Allergens

1. Зърнени култури, съдържащи глутен

Cereals containing gluten

2. Ракообразни и продукти от тях

Crustaceans and products thereof

3. Яйца и продукти от тях

Eggs and products thereof

4. Риба и рибни продукти

Fish and products thereof

5. Фъстъци и продукти от тях

Peanuts and products thereof

6. Соя и соеви продукти

Soybeans and products thereof

7. Мляко и млечни продукти (включително лактоза)

Milk and products thereof (including lactose)

8. Ядки

Nuts

9. Целина и продукти от нея

Celery and products thereof

10. Синап и продукти от него

Mustard and products thereof

11. Сусамово семе и продукти от него

Sesame seeds and products thereof

12. Серен диоксид и сулфити

Sulfor diocite and sulfites

13. Лупина и продукти от нея

Lupine and products thereof

14. Мекотели и продукти от тях

Mollusks and products thereof

Уважаеми гости, в случай че имате хранителна непоносимост към изброените по-горе

продукти, разгледайте внимателно описанието на избраните от Вас ястия.

Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия сервитьор за повече информация.

Обръщаме внимание, че поради комплексния поток на стоки в рамките на

производствения процес съществува вероятност за трансфер на алергени между

продуктите.

Dear guests, in case of food intolerance to any of the products listed above, please read carefully

through the chosen dish description.

Ask your waiter for assistance if you require any additional information.

Mind that transfer of allergens between products is possible during the food preparation process.
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Топли напитки / Hot drinks

Кафе еспресо “Лаваца” – 2.10 лв.

Espresso Lavazza

Безкофеиново кафе еспресо “Лаваца” – 2.00 лв.

Decaffeinated Espresso „Lavazza”

Капучино 150 мл – 2.80 лв.

Cappuccino

Мляко с какао 200 мл – 2.80 лв.

Milk with Cocoa

Мляко с нес 200 мл – 2.80 лв.

Milk with instant coffee

Нес кафе /3 в 1/ – 1.60 лв.

Nescafe /3 in 1/

Топло мляко 200 мл – 1.80 лв.

Hot Milk

Горещ шоколад 200 мл – 2.90 лв.

Hot Chocolate

Каничка мляко 120 мл – 0.60 лв.

Jug of milk

Мед 15 мл – 0.50 лв.

Honey

Чай „Скални аромати”

/микс от диворастящи билки – мента,

мурсалски чай, риган, мащерка/

Wild herbs tea „Rock flavors”

/mixture of wild herbs - mint, mountain tea,

oregano, thyme /

- 200 мл /чаша/ - 1.50 лв.

- 800 мл /кана/ - 6.00 лв.

Чай „Мурсалски”

„Mursalski” tea

- 200 мл /чаша/ - 1.50 лв.

- 800 мл /кана/ - 6.00 лв.

Домашно приготвени напитки / 

Homemade drinks

Айрян

Ayran

- 300 мл /чаша/ - 1.80 лв.

- 990 мл /кана/ - 4.90 лв.

Сок бъз

Elderflower homemade beverage

- 300 мл – 2.70 лв.

- 500 мл – 3.80 лв.

Безалкохолни напитки / Soft drinks

Газирани напитки /бутилка/ - 1.90 лв.

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic /bottle/

Газирани напитки /кен/ - 2.40 лв.

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic /can/

Сода Михалково - 1.60 лв.

Soda Mihalkovo

Минерална вода/малка бутилка/ – 1.30 лв.

Mineral water 

Минерална вода/голяма бутилка/ – 2.80 лв.

Mineral water 

Натурален сок 250 мл  – 2.20 лв.

Fruit juices 

Ред Бул – 5.00 лв.

Red Bull

Студен чай „Фюзтий” – 2.50 лв.

Ice tea „Fuzetea”
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Бира / Beer

Загорка 500 мл – 2.90 лв.

Zagorka

Пиринско / Ледено 500 мл – 2.90 лв.

Pirinsko / Ledeno

Шуменско 330 мл – 1.90 лв.

Schumensko

Старопрамен 500 мл – 3.50 лв.

Staropramen

Хайнекен 500 мл / 330 мл – 3.20 лв. / 3.50 лв.

Heineken

Хайнекен  безалкохолна 330 мл – 3.50 лв.

Heineken /alcohol free/

Стела Артоа 500 мл – 3.50 лв.

Stella Artois

Шоферхофер 500 мл – 4.50 лв.

Schofferhofer

Лефе 330 мл – 4.50 лв.

Leffe (Brune, Blonde,Radieuse)

Корона Екстра 330 мл – 5.90 лв.

Corona Extra

Гинес тъмно /кутия/ 440 мл – 5.90 лв.

Guinness dark can

Клаущалер/безалкохолна/ 330 мл – 4.50 лв.

Clausthaler /alcohol free/

Сайдер Самърсби 330 мл – 3.50 лв.

Cider Somersby

Вино / Wine – 0,200 мл

Чаша наливно вино бяло/червено – 2.60 лв.

Glass of wine white/red

Водка / Vodka – 0,50 мл

Собиески – 2.90 лв.

Sobieski

Абсолют – 3.60 лв.

Absolut

Смирноф – 3.70 лв.

Smirnoff

Финландия – 3.60 лв.

Finlandia

Руски стандарт – 3.90 лв.

Russian standard

Белуга – 9.50 лв.

Beluga

Българска водка – 1.90 лв.

Bulgarian brand

Джин / Gin– 0,50 мл

Бифитър – 3.50 лв.

Beefeater

Гордънс – 3.50 лв.

Gordons

Бомбай сапфир – 4.80 лв.

Bombay sapphire

Български джин – 1.90 лв.

Bulgarian brand



МЕНЮ НАПИТКИ / DRINKS

Ракия / Rakia – 0,50 мл

Бургаска Мускатова – 2.60 лв.

Поморийска Мускатова – 2.60 лв.

Троянска Сливова Отлежала 3г. – 2.80 лв.

Сунгурларска специална – 2.80 лв.

Сливенска перла – 3.40 лв.

Бургас 63 – 3.50 лв.

Бургас 63 – Барел – 4.50 лв.

Узо / Ouzo – 0,50 мл

Узо 12 – 3.00 лв.

Ouzo 12

Пломари - 2.90 лв.

Plomari

Узо 12 – 0,200 мл – 14.00 лв.

Ouzo 12

Пломари – 0,200 мл – 14.00 лв.

Plomari

Пастис Перно – 4.50 лв.

Pernod

Йени Ракъ – 4.00 лв.

Yeni Raki

Мастика – 1.90 лв.

Mastika

Мента – 1.90 лв.

Menta Liqueur

Текила / Tequila – 0,25 мл

Сауца Бланко – 2.90 лв.

Sauza blanco

Хосе Куерво класико – 2.90 лв.

Jose Cuervo Clasico

Савой – 0.90 лв.

Savoy

Ром / Rom– 0,50 мл

Бакарди – 3.90 лв.

Bacardi

Кептън Морган – 3.80 лв.

Captain Morgan

Малибу – 3.70 лв.

Malibu

Български ром – 1.90 лв.

Bulgarian brand

Коняк / Бренди /  Brandy – 0,50 мл

Метакса 5* – 3.90 лв.

Metaxa 5*

Черноморско злато – 1.90 лв.

Black Sea Gold

Реми Мартен VSOP – 10.50 лв.

Remy Martin
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Уиски / Whiskey– 0,50 мл

Балантайнс - 4.30 лв.

Ballantines

Джони Уокър - 4.50 лв.

Jonnie Walker

Джи Би – 4.00 лв.

J&B

Бушмилс – 4.90 лв.

Bushmils

Тюламор Дю – 4.50 лв.

Tullamore Dew

Джеймсън – 4.50 лв.

Jameson

Джак Даниелс – 6.00 лв.

Jack Daniels

Джим Бийм – 4.50 лв.

Jim Beam

Блек Рам – 1.90 лв.

Black Ram

Малцово Уиски / Malt Whiskey – 0,50 мл

Чивас Регал 12г. – 6.90 лв.

Chivas Regal 12 years old

Кардю 12г. – 8.40 лв.

Cardhu 12 years old

Гленфидих 12г. – 7.60 лв.

Glenfiddich 12 years old

Блек Буш – 6.00 лв.

Black Bush

Дъмпъл 15г. – 7.60 лв.

Dimple 15 years old

Талискер 10г. – 9.50 лв.

Talisker 10- years old

Вермути / Vermouts – 0,50 мл

Мартини Бианко – 3.60 лв.

Martini Bianco

Кампари битер – 3.10 лв.

Campari

Ликьори / Liqueurs – 0,50 мл

Бейлис – 4.90 лв.

Baileys

Диджестиви / Digestives – 0,25 мл

Бранка мента – 1.60 лв.

Branka мenta

Фернет Бранка – 1.60 лв.

Fernet Branka

Ядки / Nuts – 0,100 гр

Микс печени ядки – 5.60 лв.

Mix roasted nuts 

Шоколад Милка – 2.50 лв.

Milka Chockolate


