
ЧЕРВЕН ИЗТОК 

                                               Салати 

B1. Овчарска салата                                                        350гр. ..5,60..лв. 

(домати,краставици,чушки,лук,шунка,яйце,сирене,гъби,маслини.) 

   

B2. Салата от пилешки лентички                                 350гр. ..5,90..лв. 

(кисели краставички) 

 

B3. Гръцка салата                                                            350гр. ...5,40..лв. 

(домати,сирене,краставици,маслини,лук) 

 

B4. Салата от шкембе                                                      350гр. ...6,00..лв.                  

 

B5. Салата от телешки джолан и зеленчуци               350гр. ...6,00..лв. 

 

B6. Мешана салата                                                           200гр. ...4,90..лв. 

(домати,краставици,лук,маслини.) 

  

B7. Люто зеле                                                                     300гр. ...3,60.лв. 

 

B8. Маслини с червен лук                                               200гр. ...........лв. 

                                          Предястия 

                                       Starters  

1. Пикантна салата от бамбук                                        350гр. ..5,20..лв. 

    Hot salad of bamboo 

 

2. Салата от царевица,зеле,краставици                       350гр. ...3,50.лв. 

     Salad of cabbage,cucumbers and corn 

 

3. Салата от бобено фиде – пикантна                            350гр. ...5,20.лв. 

     Salad of bean noodles 

  

4. Салата от водорасли                                                     300гр. ...4,70.лв. 

     Salad of seaweeds 

 

5. Цзин Джънгу – Салата Асорти                                   300гр. ...4,90.лв.                                   

Jin Zhengu - Assorted salad 

 

5А.Салата гъби златни игли                                           300гр. ...6,00.лв. 

      (краставици,моркови) 

 



6. Китайска туршия                                                          400гр. .3,90.лв. 

    Cabbage with Chinese sauce 

 

7. Салата от пресни зеленчуци                                      350гр. ...4,50..лв. 

     Salad of fresh vegetables 

 

7A. Шопска салата                                                          350гр. …4,80..лв.   

       Shoppe salad 

 

8. Салата от краставици                                                350гр. ....4,20.лв. 

       Salad of cucumbers  

 

9. Салата от соеви кълнове                                           300гр. .....4,50.лв.  

       Fried bean sprouts  

 

10. Салата от морски деликатеси                                 350гр. ...11,00.лв.  

       Seafood salad 

 

11. Китайска салата - Асорти                                       300гр. ....5,20.лв. 

(черни и бели гъби,бамбук,бобено фиде,краставици и моркови) 

      Chinese salad – Assorted 

 

12. Салата от пилешки лентички,раци и зеленчуци 350гр. ...5,90..лв.  

       Salad of chicken,crabs and vegetables  

 

13. Пролетни ролца                                                             2бр. .....2,40.лв. 

      Spring rolls 

 

13A. Зелена салата – марули,краставици,шунка      300гр. ....4,20.лв. 

         Green salad – lettuce,cucumber,ham 

 

14. Салата от гъби „Дървесни ушички‖                     220гр. ...5,20.лв. 

       Salad of Chinese mushrooms 

 

14А.Салата от черни и бели гъби                                300гр. .....5,50.лв. 

         Salad of black and white mushrooms    

 

15. Пържени палети от скариди (чипс)                         50гр. .....3,50.лв. 

      Fried prawn crackers 

 

16. Дзияодзъ(китайски пелмени) – варени                150гр. ....3,00.лв.  

      Jiaozi(Chinese stuffed dumplings) – boiled 

 

17. Дзияодзъ(китайски пелмени) – пържени             150гр. ....3,50.лв. 

       Jiaozi(Chinese stuffed dumplings) – fried 



 

18. Пържен кашкавал                                                    250гр. ....5,50.лв. 

       Fried yellow cheese 

 

19.Зеленчукова кошница                                              280гр. .....4,50.лв. 

(соеви кълнове,грах,шунка и домати) 

     Basket of vegetables(soy sprouts,green peas,ham and tomatoes) 

 

20. Пържено сирене                                                       250гр. .....5,50..лв. 

      Fried cheese 

 

20A. Пържени пилешки крилца в соев сос                  8бр. .....5,90.лв. 

         Fried chicken wings in soy sauce 

                                              Супи 

                                        Soups 

 

21. Супа "Три аромата"                                                 250гр. ....3,50.лв. 

      Soup with shrimps,meat,bamboo shoots 

 

22. Супа от месо и зеленчуци                                        250гр. .....3,00.лв. 

      Soup with meat and vegetables 

 

23. Люто - кисела супа                                                   250гр. ......3,00.лв. 

      Sour and hot soup 

 

24. Супа от водорасли                                                    250гр. .....2,70.лв. 

       Soup with seaweeds 

 

25. Супа от царевица и пилешко                                  250гр. ....3,00.лв. 

       Soup with corn and chicken 

 

26. Супа от месо и пресни гъби                                     250гр. .....3,00.лв. 

       Soup with meat and fresh mushrooms 

 

27. Супа от "Джацай"                                                     250гр. ....3,00.лв. 

       Soup with "Za Cai" 

 

28. Супа от раци                                                              250гр. .....3,00.лв. 

       Soup with crabs 

 

 

29. Супа от три вида гъби                                              250гр. .....3,00.лв. 

      Soup with three kinds of mushrooms 



                                Ястия от ориз и спагети 

                             Dish of rice and noodles 

30. Пържен ориз със зеленчуци и яйца                       800гр. .....4,10.лв. 

      Fried rice with vegetables and eggs 

 

31. Пържен ориз със скариди,шунка,грах и яйца    800гр........7,60.лв. 

      Fried rice with shrimps,ham,peas and eggs 

 

32. Пържен ориз ―Три вида месо‖                               800гр.......6,00.лв. 

      (с телешко,пилешко,свинско,зеленчуци и яйца) 

      Fried rice with chicken,pork,beef,vegetables and eggs 

 

33. Пържен ориз по ―Гуандуски‖                                 800гр. .....4,60.лв. 

       (яйца,грах,шунка) 

      ―Guang Dong‖ Fried rice with eggs,ham and green peas 

 

34.  Пържен ориз с къри,шунка и яйца                       800гр. .....4,50.лв. 

      Fried rice with curry,ham and eggs 

 

35. Пържен ориз с пиле,зеленчуци и яйца                  800гр. .....5,10.лв. 

       Fried rice with chicken,vegetables and eggs  

 

36. Варен ориз                                                                  200гр. .....2,00.лв.                                                  

      Boiled white rice 

 

37. Пикантен пържен ориз със зеленчуци и яйца     800гр. ....4,20.лв.  

      Fried hot rice with vegetables and eggs 

 

38. Пържен ориз с бамбук,гъби,зеленчуци и яйца    800гр. .....4,70.лв.                                             

      Fried rice with bamboo,mushrooms,vegetables and eggs 

 

38A.Пържен ориз с черни гъби,зеленчуци и яйца    800гр. .....4,50.лв. 

       Fried rice with black mushrooms 

 

39. Пържен ориз с пресни гъби и яйца                        800гр. .....4,70.лв. 

      Fried rice with fresh mushrooms and eggs 

 

40. Пържен ориз със соев сос,зеленчуци и яйца        800гр. .....4,20.лв. 

      Fried rice with soy sauce,vegetables and eggs 

 

41. Пържени спагети със зеленчуци и яйца               650гр. ....4,10.лв. 

       Fried noodles with vegetables and eggs 

 

 



42. Пържени спагети с пилешко,зеленчуци и яйца  550гр. .....5,10.лв.         

      Fried noodles with chicken,vegetables and eggs 

 

43. Пържени спагети с свинско,зеленчуци и яйца    650гр. .....5,10.лв.                                                                                                                                                                              

      Fried noodles with pork,vegetables and eggs 

 

44. Пържени спагети ―Три вида месо‖                        650гр. .....6,00.лв. 

      (с телешко,пилешко,свинско,зеленчуци и яйца) 

      Fried noodles with chicken,beef,pork,vegetables and eggs 

 

45. Цвърчащи спагети                                                    450гр. .....6,70.лв. 

      със скариди,пилешко,зеленчуци и яйца         

      Griddle noodles with shrimps,chicken,vegetables and eggs 

 

46. "Ми Фен",―Три вида месо‖                                    450гр. 7,20.лв. 

(китайски оризови спагети с телешко,пилешко,свинско,зеленчуци 

и яйца)  

      Fried ―Mi Fen‖ with chicken,beef,pork,vegetables and eggs 

 

47. Китайски хлебчета                                                       3бр. ...2,10..лв. 

      Chinese small breads 

 

48.  Пържени "Ми Фен"                                                450гр. ....6,80.лв. 

       (китайски оризови спагети с пилешко,зеленчуци и яйца) 

        Fried ―Mi Fen‖  

       (rice noodles with chicken,vegetables and eggs) 

 

48A.Пържени "Ми Фен" със зеленчуци и яйца        450гр. ....6,20.лв. 

        Fried ―Mi Fen‖ with vegetables and eggs 

 

49. Цвърчащи „Ми фен"                                               450гр. ......7,90.лв. 

      (китайски оризови спагети със скариди,зеленчуци и яйца) 

       Fried ―Mi Fen‖ 

      (rice noodles with shrimps,vegetables and eggs) 

 

50. Пържени спагети от бобено фиде и зеленчуци    400гр. .....5,50.лв. 

      Fried bean noodles and vegetables 

 

 

51. Пържени пикантни спагети                                    400гр. .....5,50.лв. 

       от бобено фиде и зеленчуци 

       Hot fried bean noodles and vegetables 



                              Ястия от пилешко месо 

                                  Dish of chicken 

52. Пържени кубчета пилешко месо                            650гр. ...11,90лв.                 

      с бамбукови стръкчета,краставици,моркови и скариди 

      Fried chicken with bamboo shoots and shrimps                                                                                                                           

   

53. Пържено пилешко месо с кашу                              650гр. ....11,90лв. 

      (бамбук,моркови,краставици) 

      Fried chicken with cashew nut 

 

54. Пържено пилешко месо                                           650гр. .....8,20.лв. 

      с бамбукови стръкчета и гъби 

      Fried chicken with bamboo shoots and mushrooms 

 

54A. Пържено пилешко месо с черни гъби                650гр. ....9,20.лв. 

         Fried chicken with black mushrooms 

 

55. Пилешко по императорски                                     650гр. .....8,20.лв. 

      (фъстъци и лют сос) 

      Fried chicken with peanuts and hot sauce 

 

56. Панирано пилешко бяло месо                                380гр. ...7,70..лв. 

      с мляко,салата зеле            

      Fried chicken breast with milk,salad cabbage 

 

57. Месо „Три аромата"                                                 650гр. ...9,00.лв. 

(ястие от пилешко,свинско,телешко и зеленчуци) 

      Dish of pork, chicken, beef and vegetables 

 

58. Пилешко с орехи                                                       550гр. ...8,70.лв. 

(панирано пилешко бяло месо с орехи,мляко,галета,подправки) 

      Fried chicken breast with walnuts, milk, bread crumbs, spices 

 

59. Панирано пилешко                                                   550гр. ....8,70.лв.  

      с разнообразен вкус (леко пикантно)         

      Chicken with varied taste 

 

60. Сладко-кисело пилешко                                          600гр. ....7,70.лв. 

      Sweet-sour chicken  

 

61. Чисто месо на плоча ―Три Аромата‖                    500гр. ...14,90.лв. 

      ( пилешко,свинско,телешко)  

      Clean meat on a plate 

 



62. Пилешко месо                                                            650гр. .....7,80.лв. 

      с къри,краставици,лук и моркови      

      Chicken with curry,cucumbers,onion and carrots 

        

63. Парчета пилешко с лимон (панирано)                 550гр. .....7,80.лв. 

      Chicken with lemon 

 

64. Пилешко месо с краставици и ананас                  550гр. .....8,00.лв. 

       Chicken with cucumbers and pineapple 

 

65. Пилешко месо с пресни чушки                              600гр. .....8,20.лв. 

      Chicken with fresh peppers 

 

66. Пилешко месо със соеви кълнове                          600гр. .....8,00.лв. 

      Chicken with soy sprouts  

 

67.  Цвърчащо пилешко на плоча със зеленчуци     550гр. .....9,60.лв. 

        Clean chicken on a plate with vegetables  

 

67A. Чисто пилешко месо на плоча                             550гр. ...13,90.лв. 

         Clean chicken on a plate 

 

68. Пилешко със зеленчуци                                           650гр. ....7,70.лв. 

      Chicken with vegetables 

 

69. Апетитно хрупкаво пилешко cъс сусам                400гр. ....8,20..лв. 

      Crisp chicken 

 

70. Пилешко с плодове                                                   600гр. ....8,00.лв. 

      Chicken with fruits 

 

71. Пилешки пържоли по китайски                            500гр. ....7,70.лв. 

      Roasted chicken with Chinese taste 

 

72. Пилешко с пресни гъби                                           600гр. ....8,20.лв. 

      Chicken with mushrooms 

 

73. Пилешко със гъби златни игли                              500гр. ....8,90.лв. 

      Chicken with golden needle mushrooms 

 

74. Пилешко „Юсиан"                                                   550гр. ....8,20.лв. 

      (Пилешко със зеленчуци,сладко-кисело-лют сос)            

     ―Yu Xian‖ chicken with sweet-sour-hot sauce 

 

 



75. ―Мравки лазят по дървото"(пилешко)                 500гр. ....8,50.лв. 

      ―Climbing ants on the tree‖ (chicken) 

 

76. Пилешко „Гансу" на плоча                                    500гр. ....11,10лв. 

     (пикантно-чисто месо)               

     Chicken ―Gowns‖ on a plate (hot) 

 

77. Пиле с царевица и скариди                                     500гр. ...11,90.лв.                                                                                

Chicken with corn and shrimps 

 

78. Пиле с лук и пекински сос                                      550гр. ....7,70.лв. 

      Chicken with Beijing sauce 

 

79. Пилешки хапки с кашкавал                                  500гр. ....8,00.лв. 

      Fried chicken with cheese  

 

80. Пилешко с картофи по китайски                          600гр. ....8,20.лв. 

      Chinese chicken with potatoes 

                                 Ястия от свинско месо 

                                       Dish of pork 

81. Свинско пържено със зеленчуци                           600гр. ....7,70.лв. 

       Pork fried with vegetables  

 

82. Свинско с пресни гъби                                             600гр. ....8,20.лв. 

      Pork with fresh mushrooms 

 

83. Свинско с пресни чушки                                         600гр. .....8,20.лв.  

       Pork with fresh peppers 

 

84. Цвърчащо свинско със зеленчуци на плоча        550гр. .....9,60.лв. 

      Pork with vegetables on a plate  

 

84A. Чисто свинско месо на плоча                               550гр. ....13,90лв. 

          Clean pork on a plate 

 

85. Свинско „Юсиан" (сладко-кисело-лют  сос)       650гр. ......8,20лв. 

       ―Yu Xian‖ – with sweet-sour-hot sauce 

 

86. Свинско с бамбукови стръкчета и гъби               550гр. .....8,20.лв. 

      Pork with bamboo shoots and mushrooms 

 

87. Пикантно свинско с чушки,лук и моркови         650гр. ....7,70.лв. 

      Hot pork with vegetables 



 

88. ―Гулаожоу‖ (Свинско в сладко-кисел сос)           650гр. ....7,70.лв. 

       Fried pork with sweet-sour sauce 

 

89. Пържени свински ребърца                                      400гр. ...12,00лв. 

      Fried pork ribs 

 

90. Свински ребърца с пипер и сол                              400гр. ...12,00.лв. 

       Fried ribs in pepper and salt                                    

 

91. Свински ребърца в сладко-кисел сос                    400гр. ...12,00.лв. 

       Fried ribs with sweet-sour sauce 

 

92. „Мравки лазят по дървото"(свинско)                  500гр. ....8,60.лв. 

      ―Climbing ants on the tree‖ (pork) 

 

93. Свинско задушено със зеленчуци                          650гр. ....8,20.лв.   

      Stewed pork with vegetables 

 

94.Свинско с китайски черни гъби и моркови         650гр. ....9,20.лв. 

      Pork with Chinese black mushrooms 

 

95. Панирано свинско с мляко,галета,подправки    400гр. ....8,00.лв.   

      Fried pork with milk,bread crumbs,spices 

 

96. Свинско с орехи                                                         600гр. ....8,70.лв.   

(панирано свинско с орехи,мляко,галета и подправки) 

      Fried pork with walnuts,milk,bread crumbs,spices 

 

97. 

98. Свинско със гъби златни игли                               500гр. ....8,90.лв. 

      Pork with golden needles 

 

99. Свинско с лук и пекински сос                                600гр. ....7,70.лв.  

       Pork with beijing sauce  

 

100. Свински пържоли по китайски                            500гр. ...8,20..лв. 

         Roasted pork with varied taste 

 

 

101. Свинско с разнообразен вкус (пикантно)          600гр. ...8,70.лв. 

         Pork with varied taste 

 

102. Свинско с картофи по китайски                         600гр. ....8,20.лв. 

         Pork and potatoes with Chinese taste 



                                Ястия от телешко месо 

                                       Dish of beef 

103. Пържено телешко със зеленчуци                         650гр. ....8,70.лв. 

        Beef fried with vegetables 

 

104. Телешко с бамбукови стръкчета и черни гъби 650гр. ...9,50.лв. 

         Beef fried with bamboo shoots and mushrooms 

 

104A. Телешко с пресни гъби                                        650гр. ....9,50.лв. 

            Beef with fresh mushrooms 

 

105. Пържено телешко с люти чушки                         650гр. ...9,00..лв. 

        Fried beef with hot peppers 

 

106. Пържено Телешко с „Джацай"                            500гр. .....8,70.лв. 

        Fried beef with ―Za Cai‖  

 

107. Пържено телешко с китайски аромат                600гр. .....9,00.лв. 

         Beef with chinese taste 

 

108. Пържено телешко в сос от стриди                       650гр. ....8,70.лв. 

        Beef fried with oyster sauce 

 

108A. Задушен телешки джолан със зеленчуци        650гр. .....9,20.лв. 

            Stewed beef with vegetables 

 

109. Телешко с китайски черни гъби                          600гр. …9,50.лв. 

         Beef with chinese mushrooms 

 

110. Пържено телешко с лук                                         600гр. .....9,00.лв. 

        Fried beef with onions 

 

111. Телешко с пресни пържени чушки                     600гр. .....9,00.лв.  

         Beef with fresh fried peppers 

 

112. Цвърчащо телешко със зеленчуци на плоча     550гр. .....9,90.лв.  

        Beef with vegetables on a plate 

 

112A.Чисто телешко месо на плоча                             550гр. ..14,90..лв.  

           Clean beef on a plate 

 

113. Телешко                                                                    550гр. ..11,90.лв.  

        със скариди,моркови,лук,бамбук и краставици          

        Beef with shrimps,carrots,onions and cucumbers 



114. Телешко с картофи по китайски                         600гр. ...8,70.лв.                                                                                                                                                                                                       

         Beef and potatoes with chinese taste 

 

115. Телешки пържоли по китайски на плоча          500гр. ...12,60.лв. 

        Beef steaks with chinese taste on a plate 

                                       Ястия от патешко месо  

                                    Dish of duck 

116. Патица с бамбукови стръкчета и черни гъби   650гр. ...9,20.лв. 

        Duck with bamboo shoots and mushrooms 

 

117. Апетитно хрупкава патица                                   450гр. ....9,20.лв. 

        Crisp duck 

 

118. Патица със зеленчуци                                            650гр. .....8,70.лв. 

        Duck with vegetables  

 

119. Люто патешко със зеленчуци                               650гр. .....8,70.лв. 

         Hot duck with vegetables 

 

120. Сладко-кисела патица                                           600гр. .....8,70.лв.  

         Sweet-sour duck 

 

121. Цвърчащо патешко със зеленчуци на плоча    600гр. .....9,90лв.  

         Duck with vegetables on a plate  

 

121A. Чисто патешко месо на плоча                            600гр. ..14,90лв.  

            Clean duck meat on a plate 

 

122. „Осемте драгоценности"                                       600гр. ....11,90лв.  

(пикантно ястие от   пилешко,свинско,телешко,патешко, 

 скариди,моркови,и грах)                                                                                                                       

―Eight treasures‖(chicken,pork,beef,duck,mushrooms,carrots and peas) 

123.  

124. Патица по пекински                                             6плата .32,90.лв.                                    

(към ястието получавате салата                                                                

палачинки,пържено оризово фиде и сос с пекински подправки) 

Beijing duck 

(it comes with salad,pancakes,noodles and sauce with beijing spices) 

125.Патица с плодове                                                    600гр. ..8,70.лв.  

       Duck with fruits 



                                Вегетариански ястия и яйца 

                             Dish of vegetables and eggs 

 

126  Панирани хрупкави зеленчуци                           350гр. ....4,80.лв.  

        Deep fried vegetables 

 

127. Пържени раци                                                           10бр. ....5,00.лв.  

        Fried crabs 

 

128. Пържени зеленчуци асорти                                   380гр. ...4,80..лв. 

        Fried vegetables – Assorted 

 

 129. Пържени картофи                                                  250гр. ....4,50.лв. 

        Fried potatotes 

 

129A. Картофи с китайски соев сос                             350гр. ....6,50..лв. 

           Potatoes with chinese soy sauce 

 

130. Пържени бамбукови стръкчета и черни гъби   350гр. ...7,00..лв. 

         Fried bamboo shoots and mushrooms 

 

131. Пържени соеви кълнове                                        350гр. .....5,50.лв. 

        Fried soy sprouts 

 

132. Патладжан „Юсиан"                                              400гр. ....7,00.лв. 

        Eggplant  ―Yi Xian‖ 

 

133. Пържена царевица и грах                                     300гр. ....3,00..лв.   

         Fried corn 

 

134. Пържени яйца с парчета пилешко                      400гр. ...5,50..лв. 

         Fried eggs with chicken 

 

135. Ястие с домати по китайски                                 400гр. .....5,00.лв. 

        Eggs and tomatoes with chinese taste 

 

136. Пържени скариди с яйца                                       300гр. .....6,90.лв. 

        Fried shrimps with eggs 

                                     Ястия от „Тоуфу"   

                                   Dish of ―Doufu‖   

137. „Тоуфу" с китайски соев сос                                 450гр. .....7,00.лв. 

        „Doufu‖ with chinese soy sauce 



 

138. „Тоуфу" с леко лют сос                                          450гр. ....7,00.лв. 

        „Doufu with hot sauce 

 

139. „Тоуфу" с бамбукови стръкчета и черни гъби 450гр. ....7,00..лв. 

        ―Doufu‖ with bamboo shoots and mushrooms 

 

139A. „Тоуфу" със зеленчуци                                       450гр. .....6,50.лв. 

           „Doufu‖ with vegetables and mushrooms 

 

139Б. „Тоуфу" със скариди и зеленчуци                    450гр. .....9,90.лв. 

          „Doufu‖ with shrimps and vegetables 

                        Ястия от морски деликатеси 

                                    Dish of seafood 

140. Риба с китайски соев сос                                       350гр. ....8,80.лв. 

        Fish in chinese soy sauce 

 

141. Риба в сладко-кисел сос                                         350гр. ....8,80..лв. 

        Fish in sweet-sour sauce 

 

142. Лютива риба                                                            350гр. ...8,80.лв. 

        Hot fish 

 

143. Панирани парчета риба                                         400гр. ....8,80.лв. 

        Deep fried sliced fish 

 

143A. Панирана риба с черен пипер                            400гр. ....8,80.лв. 

           Deep fried fish with black pepper 

 

144. Цяла риба в китайски соев сос                     350-550гр. .16,00.лв. 

        (морска риба)         

        Fish in chinese soy sauce 

145.  

146. Калмари с бамбукови стръкчета и гъби            420гр. ..16,00.лв. 

        Fried squid with bamboo shoots and mushrooms 

 

146A. Панирани калмари                                              420гр. ...16,00.лв. 

           Deep fried squid 

 

147. Пържени калмари с люти чушки                        420гр. ...16,00.лв. 

        Fried squids with hot peppers 

 

148. Пържени калмари със зеленчуци                        420гр. ..16,00лв. 

         Fried squid with vegetables 



 

149. Панирани хрупкави скариди                                120гр. ..16,00..лв. 

         Deep fried shrimps 

 

 

150. Скариди с пържени зеленчуци                            420гр. ..16,00.лв. 

         Shrimps with fried vegetables 

 

151. Скариди с пържени люти чушки                         420гр. .16,00.лв. 

         Shrimps with fried hot peppers 

 

152. Скариди в сладко-кисел сос                                  420гр. .16,00лв. 

        Shrimps in sweet-sour sauce 

 

153. Kралски скариди с китайски соев сос                    6бр. ..34,00.лв. 

         Prawns in chinese soy sauce 

 

154. Пържени кралски скариди с пипер и сол              6бр. ....34,00лв. 

        Fried prawns with pepper and salt 

 

155. Цвърчащи кралски скариди на плоча                   6бр. ...34,00.лв. 

        Prawns on a plate 

 

156. Цвърчащи морски деликатеси на плоча            400гр. ...34,00.лв. 

         Seafood on a plate 

                                          Десерти 

                                     Desserts  

157.  

158. Пресни плодове                                                       220гр. .....3,80.лв. 

         Fresh fruits 

 

159. Пържена ябълка със сладолед                              230гр. ....2,90.лв. 

        Fried apple with ice cream 

 

160. Пържен банан със сладолед                                  230гр. ....2,60.лв. 

         Fried banana with ice cream 

 

161. Пържен ананас със сладолед                                230гр. .....2,60.лв. 

        Fried pineapple with ice cream 

 

162. Пържен сладолед                                                    260гр. .....2,60.лв. 

         Fried ice cream 

 



163. Пържени плодове                                                   230гр. .............лв. 

         Fried fruits 

 

164. Плодов сладолед                                                      190гр. .............лв. 

        Fruit ice cream 

 

165. Карамелизирани плодове                                      250гр. .............лв. 

        Caramelized fruits 

 

166. Карамелизирани орехи                                          200гр. .............лв. 

        Caramelized walnuts 

 

167. Сладоледена торта                                                 150гр. .............лв.     

         Ice cream cake     
  

                                           Топли напитки/Hot drinks 

 

А. Китайски чай / Chinese tea                             …...... лв.        …...... лв. 

 

Б.  Кафе / Coffee                                                     …...... лв.        …...... лв. 

 

В.  Капучино / Cappuccino                                   …...... лв.        …...... лв. 

                                              Безалкохолни напитки 

                                          Soft drinks 

A. Кока Кола / Coca Cola                         0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

Б.  Кока Кола лайт / Coca Cola light      0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

В. Фанта портокал / Fanta orange          0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

Г. Фанта лимон / Fanta lemon                 0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

Д. Спрайт / Sprite                                      0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

Е. Тоник / Tonic                                         0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

Ж. Сода кинли / Soda Kinley                   0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

З. Минерална вода / Mineral water            0.5 l …...... лв.        …...... лв.  

 

И. Минерална вода / Mineral water           1.5 l …...... лв.        …...... лв.  
 

К. Натурални сокове / Cappy                 0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 



Л. Айрян / Airan                                        0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

 

M. Студен чай / Nestea                             0.250 l …...... лв.        …...... лв. 

                                       Наливна бира  

                                      Pour beer 

A. Загорка / Zagorka                                0.500 l …...... лв.        …...... лв. 

 

Б. Загорка / Zagorka                                 0.300 l …...... лв.        …...... лв. 

                                      Бира — Голяма 

                                         Beer 0.500 l  

A. Ариана / Ariana                                                …...... лв.        …...... лв. 

Б. Амстел / Amstel                                                 …...... лв.        …...... лв. 

В. Столично тъмно / Stolichno boock                 …...... лв.        …...... лв. 

Г. Хайнекен / Heineken                             0.330 l…...... лв.        …...... лв. 

Д. Хайнекен / Heineken                            0.500 l …...... лв.        …...... лв. 

Е. Каменица / Kamenitza                                     …...... лв.        …...... лв.  

Ж. Старопрамен / Staropramen                          …...... лв.        …...... лв.                                            

З. Шуменско специално / Shumensko special   …...... лв.        …...... лв.  

И. Стела  Артоа / Stela Artois                              …...... лв.        …...... лв.  

К. Бекс / Beck's                                                      …...... лв.        …...... лв.                     

Л. Туборг / Tuborg                                                …...... лв.        …...... лв. 

                                            Бели вина / White wine 

                                                                    Чаша                    Бутилка 

A. Tраминер Хан Крум                                   …...... лв.             …...... лв. 

      Traminer Han Krum 

 

Б. Траминер Търговище                                …...... лв.             …...... лв. 

     Traminer Targovischte 

 

В. Шардоне Tърговище                                  …...... лв.             …...... лв.         

Shardonnay Targovischte                                            
 

 

Г. Мускат Търговище                   …...... лв.             …...... лв. 

     Muscat Targovischte 

 

Д. Шардоне Домейн Бойар                             …...... лв.             …...... лв. 

     Shardonnay Domain Boyar 

 

 



Е. Шардоне  Русе                                              …...... лв.             …...... лв. 

     Shardonnay Rousse 

 

Ж. Розе / Rose                                                    …...... лв.             …...... лв. 

 

З. Шардоне Поморие         …...... лв.             …...... лв. 

    Shardonnay Pomorie 

 

И. Черга /  Tcherga                                           …...... лв.             …...... лв. 

 

К. Cycle                                                               …...... лв.             …...... лв. 

                                 Червени вина / Red wine 

 
A. Kаберне Совиньон Сухиндол — резервa …...... лв.            …......лв. 

     Cabernet Sauvignon Suhindol – reserve  

 

Б. Мерло Сухиндол                                          …...... лв.             …...... лв. 

    Merlot Suhindol  

 

В. Каберне Джи Пи Шанет                             …...... лв.             …...... лв. 

     Cabernet J-P Chenet 

 

Г.  Мерло Джи Пи Шанет                               …...... лв.             …...... лв. 

      Merlot J-P Chenet 

Д.  Kаберне Совиньон Търговище               …...... лв.             …...... лв. 

      Cabernet Sauvignon Targovischte 

 

Е.  Мерло Targovischte                                   …...... лв.             …...... лв. 

      Merlot Targovischte 

 

Ж. Maвруд Асеновград - резерва                  …...... лв.             …...... лв. 

      Mavrud Asenovgrad – reserve  

 

З.  Kаберне Совиньон Домейн Бойар           …...... лв.             …...... лв. 

     Cabernet Sauvignon Domain Boyar 

 

И.  Мерло Домейн Бойар                                …...... лв.             …...... лв. 

      Merlot Domain Boyar 

 

К.   Мерло Стамболово        …...... лв.             …...... лв. 

       Merlot Stambolovo 

  

Л.   Мерло Поморие / Merlot Pomorie           …...... лв.             …...... лв.                    

 



М. Черга /  Tcherga                                          …...... лв.             …...... лв. 

 

Н. Наливно вино / Pour wine                          …...... лв.             …...... лв. 

 

О. Наливно вино / Pour wine       кана 0,5л. …...... лв.             …...... лв. 

 

П. Kаберне Совиньон Домейн Бойар Царска  …...... лв.       …...... лв.      

      Cabernet Sauvignon Domain Boyar King's  

 

 

Р.  Мерло Стамболово специално                 …...... лв.             …...... лв.   

      Merlot Stambolovo special 

 

С. Cycle                                                               …...... лв.             …...... лв.                                                                    

                                           Българска ракия                                                                             

                                 Bulgarian Brandy  

                                                                               50ml                    100ml 

A. Троянска сливова — отлежала                …...... лв.             …...... лв.  

Б.  Пещерска - специална                               …...... лв.             …...... лв.  

В. Сунгурларска - специална                        …...... лв.             …...... лв.  

Г. Поморийска                                                  …...... лв.             …...... лв.  

Д. Кайлъшка                                                     …...... лв.             …...... лв.   

Е. Сливенска перла                                         …...... лв.             …...... лв.   

Ж. Странджанска мускатова                …...... лв.             …...... лв.  

З. Кехлибар                                                        …...... лв.             …...... лв. 

И. Дядова усуканица                                       …...... лв.             …...... лв. 

К. Ямболска мускатова -  Домейн Бойар    …...... лв.             …...... лв. 

Л. Сливенска перла — 12г.                            …...... лв.             …...... лв. 

М. Бургас 63 / Barrel          …...... лв.             …...... лв. 

Н.  Бургас 63 / специална        …...... лв.             …...... лв. 

О.  Бургаска мускатова         …...... лв.             …...... лв. 
 

 

Водка / Vodka 

 

A. Флирт / Flirt                                                 …...... лв.             …...... лв. 

Б. Савой                                                             …...... лв.             …...... лв. 

В. Аляска                                                           …...... лв.             …...... лв.  

Г. Търговище / Targovischte                           …...... лв.             …...... лв. 

Д. Смирнов / Smirnoff                                     …...... лв.             …...... лв. 

Е. Руский стандарт / Russian standart          …...... лв.             …...... лв. 

Ж.Финландия / Finlandia                                …...... лв.             …...... лв. 

З. Абсолют / Absolut                                         …...... лв.             …...... лв. 



                                          Джин / Gin 

                                                                               50ml                    100ml 

A. Бийфитър / Beefeater                                  …...... лв.             …...... лв. 

Б. Сийграмс / Seagram's                                  …...... лв.             …...... лв. 

В. Гордънс / Gordon's                                      …...... лв.             …...... лв. 

 Г. Бомбай Сапфир / Bombay Saphire           …...... лв.             …...... лв. 

 Д. Търговище / Targovischte                         …...... лв.             …...... лв. 

                                         Узо / Оuzo 

А. Цантали / Tsantali                                       …...... лв.             …...... лв. 

Б. Пломари / Plomary                                      …...... лв.             …...... лв. 

В. Перно / Pernod                                             …...... лв.             …...... лв. 

                                               Мастика / Mastika      
A. Пещера                                                          …...... лв.             …...... лв. 

Б. Търговище                                                    …...... лв.             …...... лв. 

                                                 Текила / Tequila  

                                                                       25ml                      50ml 

A.Пепе Лопес / Pepe Lopez                               …...... лв.             .….....лв.    

                                     Коняци / Cogniac 

                                                                       50ml                     100ml 

A. Метакса / Metaxa                                        …...... лв.              …...... лв.    

Б. Курвоазие / Courvoisier                             …...... лв.              …...... лв.    

В. Мартел / Martel                                           …...... лв.              …...... лв.    

Г. Арманяк / Armagnac                                  …...... лв.              …...... лв.    

                                    Ликьори / Liquors 

                                                                       50ml                     100ml 

A. Бейлис / Baileys                                           …...... лв.              …...... лв.   

    Ром / Rum 

                                                                        50ml                     100ml 

 

A.Хавана клуб / Havana club                         …...... лв.              …...... лв.   

Б. Бакарди / Bacardi                                       …...... лв.              …...... лв.                                            

                                                   Мартини /  Martini 

                                                                       50ml                     100ml 

A. Мартини бианко / Martini bianco            …...... лв.              …...... лв.   

Б. Мартини сухо / Martini dry                        …...... лв.            …...... лв.  



                                        

Уиски — Шотландско 

                                          Scotch   
                                                                      50ml                     100ml 

A. Балантайнс / Ballantine's                …...... лв.              …...... лв.   

Б. Джони Уолкър / Johnnie Walker     …...... лв.              …...... лв.   

В. Тичърс / Teachers                 …...... лв.              …...... лв.   

Г. JB                                      …...... лв.              …...... лв.   

Д. Грантс / Grant's                                    …...... лв.              …...... лв.   

E. Къти Сарк / Cutty Sark                             …...... лв.              …...... лв.  
                                       

                                                       
                                  Уиски – отлежало 
                                   Seasoned whisky 

                                                                       
                                                                      50ml                      100ml                 

A. Tюламор Дю / Tullamore Dew                  …...... лв.              …...... лв.  

Б. Джеймисън / Jameson                                …...... лв.              …...... лв.  

                                   Уиски – Ирландско 

                                      Irish whisky 

                     50ml                     100ml            

A.Бушмилс / Bushmills                                  …...... лв.              …...... лв. 

Б.Дъмпъл / Dimple                                          …...... лв.              …...... лв.  

В. Джак Даниелс / Jack Daniel's      …...... лв.              …...... лв. 

Г. Кардю / Cardhu                           …...... лв.              …...... лв.  

Д. Чивас Регал / Chivas Regal               …...... лв.              …...... лв.  

E. Джони Уолкър / Johnnie Walker              …...... лв.              …...... лв.       
                     

Бърбън / Bourbon 

                                                                      50ml                     100ml          

A. Джим Бийн / Jim Bean                               …...... лв.              …...... лв. 

Б.Четири рози /  Four roses                            …...... лв.              …...... лв. 

В.Мейкърс марк / Maker's mark                  …...... лв.              …...... лв.  

 

 


