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                  350гр. 

1. Таратор  7,8        4,60лв. 
2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12     4,60лв. 

Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 3,90лв. 
Леко пикантна салата разядка от  -200гр. 1,6,7  4,90лв.  
чушки и сирене /подправена с чесън и магданоз/ 

  350гр. 

1. Пържени чушки с доматен сос 1,9,12    6,80лв. 
2. Картофени кюфтета с кашкавал 1,3,7   6,80лв. 
върху млечен сос с броколи /подправен с чесън, магданоз и копър/ 
3. Хрупкав шницел с гарнитура 1,3,6,7    7,60лв. 
от пъстра салата и домашна разядка 
4. Пилешко бутче с ориз 10,12      7,80лв. 
5. Печено телешко с картофки 1,9,10,12    9,80лв.  

Фитнес обяд 

Пилешко филе на скара с басмати 1,8,9    9,80лв. 
ориз и сотиран зелен боб в кокосово масло с чесън и копър 
572 калории /белтъчини 55гр. /въглехидрати 48гр. /мазнини 16гр. 

 

Панакота с пъпеш мед и орехи   6,7,8          5,90лв. 
Диня 300гр.                                    4,90лв. 
Пъпеш 200гр.               4,90лв. 
 -мед и орехи 8                  1,00лв. 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/-150мл.          4,90лв. 
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                 350 гр. 

1. Таратор с моркови  7,8      2,90лв.  
2. Горска телешка чорба с гъби 1,9,10,12    4,90лв. 

 
Кьопоолу с домати и мариновани 8    4,90лв. 
маслини -150 гр. 
                   350 гр. 

1. Пълнени тиквички с ориз и маслини 1,9   5,90лв. 
2. Oмлет със сирене и пъстра 1,3,7,9,12           6,60лв. 
зелена салата 
3. Пилешка кавърма запечена  с яйце 1,3,9,10,12  7,90лв. 
4. Татарско кюфте с гарнитура 7,9,12    7,90лв. 
/зелена салатка и печени картофки с чесън и копър/ 

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

Фитнес обяд 
Пуешко филе с кокосово масло и цитрусов  9,10,12      11,90лв. 
дресинг /поднесено с гарнитура от жасминов ориз и  
краставички с копър и лимон/ 
598 калории /белтъчини 53гр./въглехидрати53гр./мазнини 19гр. 

Панакота с пъпеш мед и орехи   6,7,8    5,90лв. 
Диня 300гр.                                     4,90лв. 
Пъпеш 200гр.                4,90лв. 
 -мед и орехи 8                   1,00лв. 
Чаша вино/бяло/розе/червено/ 150мл.                 4,90лв. 
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   350 гр. 

1. Таратор с тиквички и репички 7,8    4,60лв. 

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

Салата с домати, лук, песто и сирене -250гр. 7,8  4,80лв. 
                350 гр. 

1. Лятна манджа с печени чушки, патладжан 9,12 6,90лв. 
и доматен сос 
2. Пържени кюфтета с гарнитура 1,3,7,9   6,90лв.  
/зелена салата и печени чеснови картофки/ 

3. Пилешко бутче-лютика 1,7,9,10,12    7,90лв. 
4. Пълнена тиквичка с мус фетаки 1,6,7,8,9   8,90лв. 
 и сос от сирена3 
5. Телешки винен кебап поднесен с гарнитура 9,10,12 9,90лв. 
от ориз басмати и грах 

Фитнес обяд 

Печени телешки кюфтета с киноа и яйце  3         9,80лв. 
поднесени с гарнитура от свежи зеленчуци с цитрусов дресинг 
/подправени със зелен лук и магданоз/ 
490калории /белтъчини51гр. /въглехидрати31гр. /мазнини11гр. 

Панакота с пъпеш мед и орехи   6,7,8           5,90лв. 
Диня 300гр.                                     4,90лв. 
Пъпеш 200гр.                4,90лв. 
 -мед и орехи 8                   1,00лв. 
Чаша вино/бяло/розе/червено/ 150 мл.                      4,90 лв. 
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            350 гр. 

1. Гаспачо 9        4,90лв. 
2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12    3,20лв. 

  200 гр. 

Салата в стил гръцка 7         4,90лв. 
Разядка с патладжан 1,7,8     4,90лв. 

  350 гр. 

1. Ориз по „Македонски“ 9,12      5,90лв. 
2. Паниран кашкавал с гарнитура 1,3,7,9,12        6,60лв. 
/пъстра зелева салата и картофено пюре / 

3. Пълнени зелени пиперки 1,3,7,9,12          7,90лв.  
4. Пържени телешки кюфтенца с  1,3,7,12  8,90лв. 
гарнитура/зелена  салата и картофено пюре / 
5. Руловано пилешко филе с плънка и 1,3,7,9,10,12 8,90лв. 
печени чеснови картофки 

Омлет с пуешко филе и гарнитура от свежи  3 8,90лв. 
зеленчуци с цитрусов дресинг  
/приготвен от 5 белтъка и 1 жълтък, червена чушка,  
зелен лук и магданоз/ 
392 калории /белтъчини 43гр. /въглехидрати 10гр. /мазнини 20гр. 

Панакота с пъпеш мед и орехи   6,7,8   5,90лв. 
Диня 300гр.                             4,90лв. 
Пъпеш 200гр.        4,90лв. 
 -мед и орехи 8       1,00лв. 
Чаша вино/бяло/розе/червено/150мл.          4,90лв. 
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    350 гр. 

1. Таратор с краставици и репички 7,8  4,60 лв.  
2. Телешка джолан чорба с картофи 1,9,10,12 4,90 лв. 

    200 гр. 

Салата от моркови, цвекло и ябълка с 9,10,12 3,90 лв. 
меден дресинг и тиквени семки 
Салата от пържени чорбаджийски чушки с 7 4,90 лв. 
доматки, риган, чесън и сирене 

    350 гр. 

1. Постна яхния с тиквички и ориз 9,10,12  5,60 лв. 
2. Готвена мусака 9,12       6,80 лв. 
3. Картофени кюфтенца със спанак 1,3,7,8  6,90 лв. 
поднесени с млечен сос 
4. Печени пилешки бутчета с 1,7,9,10,12   8,90 лв. 
гарнитура /пъстра зелева салата и печени чеснови картофки/ 

5. Телешко със зеле на фурна 1,10,12   9,90 лв. 

Печена бяла риба гарнирана със спанак, 4,9  13,80 лв. 
черен ориз и пресни краставички с копър и лимон 
362 калории /белтъчини 42гр. /въглехидрати 33гр. /мазнини 11гр. 

Панакота с пъпеш мед и орехи   6,7,8   5,90лв. 
Диня 300гр.                            4,90лв. 
Пъпеш 200гр.        4,90лв. 
 -мед и орехи 8       1,00лв. 
 
Чаша вино/бяло/розе/червено/150мл.   4,90лв. 




