Предстоят едни от най-хубавите, светли и топли дни от годината!
Затова за Вас и Вашите споделени моменти подбрахме любими постни и месни ястия,
приготвени по традиционните български рецепти, с нашият почерк и неподправен стил:
Пача – Традиционна свинска чорба
12
350гр. – 6,90 лв.
Салата кисело зеле, зрял фасул и праз лук
9,12
300гр. – 8,80 лв.
Руска салата с домашният ни Петрохан, мариновани краставички, моркови, грах и яйце
3,10,12
200 гр. - 11,90 лв
Запечено кисело зеле с ориз на фурна
1,
380гр. – 9,90 лв.
Постни пълнени чушки със зрял фасул
1,9,12
350гр. – 9,90 лв.
Постни зелеви сарми с булгур, праз лук и горски гъби
1,
350гр. – 9,90 лв.
Бобена яхния с манатарки
1,12
380гр. – 10,90 лв.
Капама с апраци - Зелеви сарми с пръжната сланинка, свински врат, наденичка и пилешко месце
1,7,9
400гр. – 16,80 лв.
Граовска кавърма от свинско месце, червени чушки,ориз и винен сос
1,7,10,12
380гр. – 16,80 лв.
Бавно печени свински ребърца с кисело зеле и праз лук
1,9,10,12
400гр. – 18,90 лв.

От Домашната ни сладкишница
Тиквеник с локум и орехи
1,7,8
185гр. – 9,60 лв.
Баклава с орехи и сладолед от биволско кисело мляко
1,7,8
185гр. – 8,80 лв.
Щолен с марципан, сушени плодове и яйчен крем
1,3,7,8
185гр. – 9,60 лв.

Направете Вашата вечеря завършена с нашият домашно замесен и прясно изпечен хляб:
СОДЕНА ПИТКА със сирене и кашкавал 400 гр. – 9,80 лв. 1,3,7
МАЛКА „ПАМУК“ ПОГАЧА 140 гр. – 4,80 лв. 1,3,7,

По предварителна заявка ще приготвим перфектната коледна пуйка за Вас!
Пълнена Пуйка с панчета, телешко кълцано месо, червени боровинки, ориз, орехи и свежи билки
1,3,7,8,9 около 5,5 кг – 89,00 лв.
*Може да приготвим пуйката по традиционна рецепта с кисело зеле или с портокали и кореноплодни

Може да поръчвате нашето меню от 20.12.2021г. до 02.01.2022г

