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                  350гр. 

1. Крем супа от моркови с печени лешници  7,8  4,40лв. 

2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12     4,60лв. 
 

Есенна салата-тип бърза туршия 200гр.   4,90лв. 
   
350гр. 

1. Боб яхния с пукана люта чушка 1,9,12   5,90лв. 

2. Шницел с гарнитура 1,3,7,9,12     8,90лв. 
/бърза туршия и печени картофи с чесън и копър/ 

3. Свинска кавърма запечена с кашкавал 7,9,12  8,90лв. 

4. Печено пиле с ориз и гъби 9,10,12     8,90лв. 

5. Телешко с картофи и грах 1,9,10,12    9,80лв.  

 
 
 

Печена тиква с мед и орехи 8     4,90лв. 
 -топка сладолед - 50гр. 7     1,80лв. 
 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 
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                 350 гр. 

1. Картофена крем супа 1,7,8,9,12     4,40лв.  

2. Горска телешка чорба с гъби 1,9,10,12    5,70лв. 

 
Кьопоолу с доматки и сирене - 150 гр. 7,8    4,90лв. 
 
                   350 гр. 

1. Пълнени тиквички с ориз и маслини 1,9,12  6,90лв. 
в доматен сос с чесън 

2. Пълнени зелени пиперки с кайма 1,3,7,9   7,90лв. 

3. Пилешка кавърма запечена  с яйце 3,9,10,12  7,90лв. 

4. Свински винен кебап 7,9,10,12     7,90лв. 
/поднесен с гарнитура от картофено пюре и ориз с грах/ 

5. Телешко с гъби и пюре от картофи 1,7,10,12  9,90лв. 
 
 

 

Яйчен крем с домашно сладко от боровинки,1,3,6,7,8 5,80лв. 
козуначени крутони и бита сметана с поръска от орехи 
 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/          4,90лв. 
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   350 гр. 

1. Боб чорба 1,9,12        4,40лв. 

2. Супа топчета 1,3,7,9,12              4,60лв.  
 

Салата от печени чушки с чесън, -200гр. 7,8   5,80лв. 
магданозен дресинг и сирене 
                350 гр. 

1. Пълнен патладжан със сирене в доматен 1,7,8  6,90лв. 
сос с чесън и риган 

2. Пържени кюфтета с гарнитура 1,3,7   7,90лв.  
/картофена салата и домашна лютеница/ 

3. Боб яхния със свинско 1,9,10,12     7,90лв. 

4. Печено пиле със зеле 1,9,10,12     8,90лв. 

5. Телешки винен кебап поднесен с 1,9,10,12        10,80лв. 
гарнитура от ориз с гъби 

 

 
Крем от кисело мляко с домашно сладко от  1,3,6,7,8 4,90лв. 
моркови върху хрупкави бисквитки и орехи 
 
 

Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 
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            350 гр. 
1. Зеленчукова крем супа 1,7,8,9,12    4,80лв. 
2. Домашна супа от патешко месо 1,3,7,9,10,12  5,60лв. 

 
  200 гр. 

Салата от печени чушки с пържен 7,8      5,60лв. 
патладжан, чесън и сирене 

 
  350 гр. 

1. Постна картофена яхния 1,9     6,40лв. 
2. Мусака 1,3,6,7,9,12            7,90лв.  
3. Паниран кашкавал с гарнитура 1,3,7     8,90лв. 

/картофена салата и домашно кьопоолу / 
4. Печено пиле с картофи и грах 1,9,10,12  8,90лв. 
5. Свинско с ориз и гъби 9,10,12    8,90лв. 

6. Телешки джолан със зеле на фурна 1,9,10,12 10,90лв. 
 
 

Печена тиква с мед и орехи 8    4,90лв. 
 -топка сладолед - 50гр.     1,80лв. 

 
 

Чаша вино/бяло/розе/червено/    4,90лв. 
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    350 гр. 

1. Горска гъбена чорба 9,12     4,90 лв.  

2. Пилешка супа с воденички по влашки 1,3,7,9,10,12 4,90 лв. 
     
200 гр. 

Салата от моркови, цвекло и ябълка с 8,9,10,12 4,90 лв. 
меден дресинг и тиквени семки 

    
 350 гр. 

1. Панирано сирене върху домашна 1,3,6,7,8  8,90 лв. 
разядка от печени чушки с чесън и орехи 

2. Печено пиле с гарнитура 1,6,7,10,12    8,90 лв. 
/картофено пюре и бял ориз с грах/ 

3. Печени наденички с гарнитура 10,12   8,90 лв. 
/картофена салата и домашно кьопоолу/ 

4. Свински врат със зеле 1,9,10,12    9,90 лв. 

5. Телешко с боб на фурна 1,9,10,12    9,90 лв. 

 
Яйчен крем с домашно сладко от боровинки,1,3,6,7,85,80лв. 
козуначени крутони и бита сметана с поръска от орехи 
 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/    4,90лв. 
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350 гр. 

1. Боб чорба 1,9        4,40лв.  

2. Телешка супа по турски 1,3,7,9,10,12           5,90лв. 

 
Снежанка с кисели краставички -200гр.  6,7,8   4,90лв. 

 
                  350 гр. 

1. Картофени кюфтета с кашкавал 1,3,6,7,8          7,80лв.  
/поднесени върху млечно -чеснов сос с печени чушки и сирене/ 

2. Зелеви сърми 1,3,7,9,12       7,80лв. 

3. Запечен свински кебап с гъби и кашкавал 1,7,10,12 9,80лв. 
върху картофено пюре 

4. Шницел от пилешко филе с гарнитура 1,3,7,10,12         9,80лв. 
/картофена салата и жасминов ориз с грах/ 

5. Телешкo с есенни зеленчуци 1,9,10,12         10,80лв. 

 
Крем от кисело мляко с домашно сладко от  1,3,6,7,8 4,90лв. 
моркови върху хрупкави бисквитки и орехи 

 
Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 
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     350 гр. 

1. Крем супа от карфиол 1,6,7,8,9,12     4,60лв.  

2. Супа топчета 1,3,7,9,12              4,60лв.  

 

Есенна салата-тип бърза туршия 200гр. 9,12   4,90лв. 
 
     350 гр. 

1. Постно зеле на фурна 1,12      5,90лв. 

2. Пържени кюфтета с боб-яхния 1,3,7,9,12   7,90лв. 

3. Свинско с картофи и грах 1,9,10,12    7,90лв.  

4. Запечено пиле с доматен сос с кашкавал 7,9,10,12        10,90лв. 
по Арбанашки 

5. Телешко с ориз, праз лук и гъби 9,10,12   9,90лв. 
 

 
 

Печена тиква с мед и орехи 8     4,90лв. 
 -топка сладолед - 50гр. 7     1,80лв. 
 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 
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     350 гр. 

1. Боб чорба със свинско месо 1,9,10,12    4,80лв.  

2. Пилешка супа 1,3,7,9,10,12      4,60лв. 
 
 

Салата от моркови с меден -200гр. 10,11,12   4,80лв. 
дресинг и печен сусам 
 
              350 гр. 

1. Постна картофена яхния с тиквички, 9,12  5,90лв. 
ориз и маслини  

2. Руло „Стефани „с гарнитура 1,3,7,12    7,90лв. 
/жасминов ориз с грах, чесън, копър и картофено пюре/ 

3. Патешки кебап със зеле на фурна 1,9,10,12   8,90лв. 

4. Пиле фрикасе с гарнитура 1,3,7,10,12     9,90лв.  
/жасминов ориз с грах, чесън и домашно пюре от карфиол/ 

5. Запечено телешко с гъби и кашкавал 1,7,10,12       10,80лв. 
върху картофено пюре 

 
Яйчен крем с домашно сладко от боровинки,1,3,6,7,8 5,80лв. 
козуначени крутони и бита сметана с поръска от орехи 
 
 

Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 
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     350 гр. 

1. Езогелин /крем супа от нахут и леща/ 1,8,9   3,90лв.  

2. Телешка джолан чорба с жълтък 1,3,9,10,12   5,90лв. 

 
Салата от боб с праз, печени -200гр. 1,7,12   5,60лв.  
чушки и сирене 

 
                350 гр. 

1. Чушки бюрек в доматен сос 1,3,7,9    7,80лв. 

2. Пилешки късчета с гъби и кашкавал 1,7,10,12  7,90лв. 
върху картофено пюре  

3. Мусака с картофи, кайма и патладжан 1,3,7,9,12 7,90лв. 
със заливка 

4. Телешки винен кебап 7,9,10,12          10,90лв. 
/картофено пюре и жасминов ориз с грах/  

5. Шпиковано свинско печено с гарнитура 1,7,10,12     11,90лв. 
/печен картоф с чесън и копър и жасминов ориз с грах/  
 
 

Крем от кисело мляко с домашно сладко от  1,3,6,7,8 4,90лв. 
моркови върху хрупкави бисквитки и орехи 

 
Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 
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       350 гр. 

1. Боб чорба с манатарки 1,9      4,40лв. 

2. Домашна супа от патешко месо 1,3,7,9,10,12         5,60лв. 
 

Руска салата -200гр. 3,12       4,90лв. 
 

        350 гр. 

1. Гретен от карфиол и картофки, запечен 1,3,6,7,9 7,90лв. 
с кашкавал и бешамел сос с пармезан  

2. Зелеви сърми със свинско месо 1,3,7,9,10   7,90лв. 

3. Кюфтенца от пилешко филе с пушен 1,3,7,10,12  9,90лв. 
кашкавал /домашна туршия и печени чеснови картофки/  

4. Боб яхния с пържен пресен суджук 1,9,12        10,60лв. 

5. Телешко с ловджийски сос 1,9,10,12         10,90лв. 
 
 
 

Печена тиква с мед и орехи 8     4,90лв. 
 -топка сладолед - 50гр. 7     1,80лв. 
 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/           4,90лв. 

 
 


