Ресторант / Restaurant
Салати/ Salads
Млечна салата с нашето изцедено кисело мляко,
свежи краставици и орехи
Yoghurt salad with our homemade strained yoghurt,
fresh cucumbers and walnuts
9 /300 g.
Белени домати с нашето свежо сирене и мариновани печени чушки
Peeled tomatoes with our homemade fresh cheese and marinated roasted
peppers
11 /350 g.
Традиционна Шопска салата
с нашето сирене*, домати, краставици, печени чушки,
люта чушка, маслина, лук, магданоз
Traditional Shopska salad
homemade cheese*, tomatoes, cucumbers, roasted peppers,
hot pepper, olive, onion, parsley
9 / 400 g.

Супи/ Soups
Картофена крем супа с праз лук
поднесена с хрупкави крутони изпечени в нашата фурна
Potato crème soup with leeks
served with fresh croutons baked in our oven
9 / 300 g.
Супа от петлета гледани в нашата птицеферма и собствено фиде*
Chicken soup of free roosters and homemade noodles*
11 / 300 g.

Студени Предястия/ Cold appetizers
Плато със селекция от нашите собствено приготвени сирена* и
кашкавали*
с чери домати и маслини
Plate with selection of homemade cheeses* and yellow cheeses*
with cherry tomatoes and olives
17 / 200 g.
Плато с подбрано приготвени месни
Мезета, произведени от нас с Пирински билки от региона
Plate of selected homemade meat delicacies from the area
with herbs from Pirin Mountain
19 /150 g.

Топли Предястия/ Warm appetizers
Яйца по панагюрски
Поширани яйца от нашите кокошки, поднесени с
собствено приготвените ни кисело мляко и сирене
Poached eggs from our hens served with homemade yoghurt and cheese
9 / 250 g.
Сирене по Шопски
яйца от нашата птицеферма, сирене от мандрата ни,
белени домати и люта чушка
Cheese Shopski style
eggs from our poultry farm, cheese from our dairy,
peeled tomatoes and hot pepper
13 / 250 g.

Автентична семейна Пица на пещ
Authentic family brick oven pizza
Пица със сирена от нашата мандра
пушен кашкавал*, извара*, краве сирена*, ароматен доматен сос
Pizza with cheeses from our dairy
smoked yellow cheese*, cottage cheese*, cow cheeses*, aromatic tomato sauce
25 / 500 g.
Пица със нашите мезета произведени по автентичнии месни рецепти,
кашкавал* от мандра ни, ароматен доматен сос
Pizza with our delicacies made as per authentic meat recipes, yellow cheese*
from our dairy, aromatic tomato sauce
27 / 500 g.

Домашно приготвена Паста*/Homemade pasta*
Спагети* Болонезе
рагу от нашите телета, с ароматен доматен сос, кашкавал* от
мандрата ни и пресен босилек
Spaghetti* Bolognese
homemade veal ragout with aromatic* basil tomato sauce
19 / 350 g.
Паста Пене собствено приготвена с нашата наденица, пирински билки,
ароматен доматен сос и кашкавал* от мандрата ни
Penne pasta with our homemade sausage, herbs from the mountain of Pirin,
aromatic tomato sauce and yellow cheese* from our dairy
19 / 350 g.

Основни ястия/Main courses

Мешана скара
Кюфте кебапче, св. врат, наденица, карначе, пил. Пържола, ущипци
Mixed grill
Meatball, kebapche, pork neck, sausage, karnache, chicken steak, ushtiptsi
39 / 600 g.
Всички ястия на скара се предлагат със печени зеленчуци на грил и
запечени бейби картофи
All dishes are served with roasted vegetables and grilled fresh baby potatoes

Риба*/Fish*
Филе от сьомгова пъстърва* отгледана в подножието на Пирин с
лимоново маслен сос*
поднесено с задушен ориз* и букет от свежи глазирани зеленчуци
Salmon trout* fillet raised in the lower parts of Pirin with lemon-butter
sauce* served with risotto* and bouquet of fresh glazed vegetables
29 / 400 g.
Цяла печена балканска пъстърва*
с мащерка лимонов дресинг*, зеленчуци на скара и
запечени бейби картофи
Whole roasted Balkan trout* with thyme and lemon dressing*,
grilled vegetables and roasted baby potatoes
29 / 450 g.

Десерти/ Desserts
Плато десерти от нашата сладкарница
Plate of desserts from our pastry shop
29 / 350 g.

Запечен боб* в гърне с местен сорт /кулест/ боб*
С пушен врат от нашите прасета, горска мерудия и сушени чушки
Baked beans* in a pot with local type of beans /kulest/*
with smoked neck from our pigs, forest spices and dried peppers
13 / 350 g.

Крем Брюле с бургундска ванилия
яйца от нашата птицеферма, натурална сметана и тръстикова захар
Crème brûlée with French vanilla
eggs from our poultry farm, natural cream and cane sugar
9 / 120 g.

Пушена исменка маринована в билки и поръсена с подправки
Marinated in herbs and sprinkled with spices smoked bacon
27 / 400 g.

Изцедено краве кисело мляко от мандрата ни
със собствено приготвено сладко или билков мед
Strained yogurt from our dairy
with homemade jam or herbal honey
12 / 160 g.

Мариновано свинско бон филе от нашите прасета с ароматни билки
Marinated home-grown pork with aromatic herbs
29 / 400 g.
Пилешки бургер приготвен от свободно гледани кокошки в нашата
птицеферма
Chicken burger made of our freely-raised hens in our poultry farm
15 / 300 g.
Пикантен суджук приготвен по оригинална месна рецепта
Spicy sausage made by original local recipe
21 / 400 g.
Телешки бургер приготвен от нашите телешки меса
Homemade Beef Burger
17 / 300 g.

Сладолед по избор
ванилов, шоколадов, плодов или веган
Optional ice cream
vanilla, chocolate, fruit or vegan
3 / 100 g.
Всички цени са в лева и включват ДДС / All our prices are in BGN and
including VAT
Вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост/Substances or products causing allergies
or intolerances 1. Зърнени култури, съдържащи глутен /пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта,камут и
продукти от тях/Cereals containing gluten / wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut and their products / 2.
Ракообразни и продукти от тях/Crustaceans and their products 3.Яйца и продукти от тях/Eggs and their
products 4. Риба и рибни продукти/Fish and fish products 5. Фъстъци и продукти от тях/Peanuts and their
products 6. Соя и соеви продукти/Soybeans and products 7. Мляко и млечни продукти/Milk and milk products
8. Ядки /бадеми, лешници, орехи, кашу, шам-фъстък, бразилски орех, макадамия, пеканови ядки//Nuts
/ almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pistachios, Brazil nuts, macadamia nuts, pecan / 9. Целина и продукти
от нея/Celery and its products 10. Синап и продукти от него/Mustard and its products 11. Сусамово семе и
продукти от него/Sesame seeds and its products 12. Лупина и продукти от нея/Lupin and its products 13.
Мекотели и продукти от тях/Molluscs and their products 14. Серен диоксид и сулфити с концентрация над
10mg/kg или 10 mg//l Sulfur dioxide and sulphites in concentrations greater than 10mg/kg or 10 mg/l

*Артикулът съдържа вещества, причиняващи алергии и непоносимост */ This product contains substances
causing allergies and intolerances

