
българска кухня
Традиционни и специални салаТи

Шопска салата 400 г 4,30 лв.
Овчарска салата 500 г 5,50 лв.
Салата прясно зеле с моркови 350 г 3,50 лв.
Картофена салата  350 г  3,50 лв.
Зелена салата с яйце  400 г  4,40 лв.
Гръцка салата  450 г  5,50 лв.
(домати, краставици, червен лук, сирене, чушка, зехтин, маслини, риган)

Топла салата “Classico”  400 г  4,50 лв.
(настъргани картофи, сирене, кашкавал и яйце)

Салата “ Изкушение” 400 г 5,90 лв.
(зелена салата, домати, пилешки филенца на тиган, царевица,
пармезан, сирене фета, сос )

Салата “Кентъки” 400 г 5,50 лв.
(зелена салата, домати, бекон и кашкавал на кубчета, царевица, сос, морков)

Салата „Цезар” с риба тон 500 г 5,90 лв.
(зелена салата, риба тон, краставица, крутони, пармезан, маслини, сос Цезар)

Салата “Рай” 500 г 5,90 лв.
(домати, краставици, зелена салата, зеле, моркови, царевица, маслини, гъби)

карТофени вълшебсТва
Домашно пържени картофи 220 г 2,40 лв.
Домашно пържени картофи със сирене 270 г 2,90 лв.
Картофи соте 300 г 3,20 лв.
Картофи “Блаженство” 400 г 3,60 лв.
(сотирани картофи със сметана и подправки)

Картофи по Гръцки 400 г 4,20 лв.
(запържени със зехтин, лук, сирене, маслини и риган)

Запечени картофи “Пармиджано“ 500 г  4,90 лв.
(сирене, кашкавал, пармезан, сметана)

Запечени картофи “Мечта“  500 г  4,90 лв.
(бекон, кисели краставички, кашкавал, сметана)

Запечени картофи „Полло” 500 г 4,90 лв.
( пилешко филе, домат, кашкавал и сметана)

Запечени картофи “Класико” 500 г  4,90 лв.
(броколи, кашкавал, сметана, синьо сирене)

гювечеТа
Сирене по шопски  300 г  3,90 лв.
(сирене, домат, яйце, люта чушка)

Сирене по тракийски 400 г  5,20 лв.
(сирене, домат, луканка, печена чушка, кис.краставичка, шунка, яйце)

Каракачанско гювече  400 г  5,50 лв.
(лук, чушка, бекон, домат, кашкавал, пушено сирене, гъби, яйце)

Царско гювече  400 г  5,50 лв.
(свинско месо, бекон, лук, чушка, гъби, домат, сирене, кашкавал, яйце)

МезеТа за бира и вино
Пилешки дробчета по селски  300 г  4,70 лв.
(лук, гъби, печени чушки, домат)

Воденички по ловджийски  300 г  4,90 лв.
(лук, гъби, печени чушки, кисели краставички, копър, чесън)

Пилешки крилца на тиган  250 г  4,50 лв.
Свински дроб с лук  300 г 4.50 лв.
Пилешки хапки със соев сос  200 г  5,40 лв.
Панирани пилешки хапки  200 г  5,40 лв.
Пилешки хапки на тиган,мариновани 200 г 5,40 лв.
с копър и чесън
Пилешки хапки в корнфлейкс със сос тартар 200 г 5,40 лв.

Пилешки сусамки 200 г 5,40 лв.
ясТия на скара

Кюфте /Кебапче 80 г 1,10 лв.
Телешко кюфте 80 г 1,70 лв.
Кълцано карначе 150 г 2,50 лв.
Кълцана наденица 200 г 2,90 лв.
Сръбска плескавица (пълнена с бекон и кашкавал) 350 г  5,50 лв.
Пилешко шишче 140 г 2,90 лв.
Пилешко шишче със зеленчуци на тиган 150 г 3,20 лв.
Пилешко шишче с бекон 150 г 3,60 лв.
Пилешка пържола от бут 220 г 5,50 лв.
Пилешко филе мариновано 220 г  5,90 лв.
Свинско шишче  140 г  2,90 лв.
Вратна пържола  220 г  5,90 лв.
Свински котлет  220 г  5,90 лв.
Свинско бон-филе  220 г  6,90 лв.

ясТия оТ риба
(+гарнитура варени картофи)

Скумрия на скара/ на тиган 300 г  5,50 лв.
Пъстърва на скара / на тиган 300 г  7,50 лв.
Хек пане 250 г  6,90 лв.
Aкула пане  250 г  6,90 лв.
Сьомга котлет на плоча  250 г  12,50 лв.

гарниТури
Студена гарнитура (домати, краставици, зеле) 150 г  1,90 лв.
Tопла гарнитура (задушени зеленчуци, ориз) 150 г  1,90 лв.
Комбинирана гарнитура  150 г  1,90 лв.
(домати, краставици, пържени картофи)

Гарнитура скара (боб, лютеница, пържени картофи) 150 г  1,90 лв.
Люти чушки  3 бр.  0,60 лв.
Хляб - филия / препечен хляб -1 бр.  0,20 лв. 0,30 лв.

 

безалкохолни напиТки
Кока Kола/ Фанта /кен/  330 мл.  1,90 лв.
Студен чай  500 мл.  2,90 лв.
Минерална вода  500 мл.  1,40 лв.
Минерална вода  1,5 л.  2,10 лв.

Бира
Туборг 330 мл. 2,30 лв.
Туборг  /кен/ 500 мл.  2,99 лв.
Карлсберг 500 мл. 2,70 лв.
Будвайзер 500 мл. 3,40 лв.
Самърсби 330 мл.  2,70 лв.
Шуменско светло 2 л. 3,99 лв.

други
Опаковка храна за вкъщи   0,40 лв.
Китайски клечки   0,50 лв.
Комплект прибори   0,15 лв.

Заведението си запазва правото на промяна на цените.

ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÈ ÃÐÀÄ – Áåçïëàòíà äîñòàâêà
*ïðè ïîðú÷êà ïîä 10,00 ëâ., äîñòàâêà - 2,00 ëâ.

ÂÈÒÎØÀ, ÄÚÐÂÅÍÈÖÀ, ÌÓÑÀÃÅÍÈÖÀ, 
ÄÈÀÍÀÁÀÄ, ÌÀËÈÍÎÂÀ ÄÎËÈÍÀ 

Áåçïëàòíà äîñòàâêà
 *ïðè ïîðú÷êà ïîä 20,00 ëâ., äîñòàâêà 2,00 ëâ.

ÌËÀÄÎÑÒ, ÁÈÇÍÅÑ ÏÀÐÊ, ÈÇÒÎÊ, ÈÇÃÐÅÂ, 
ÑÈÌÅÎÍÎÂÎ, ÕËÀÄÈËÍÈÊÀ, ÊÐÚÑÒÎÂÀ ÂÎÄÀ 

- ÄÎÑÒÀÂÊÀ 2,50 ëâ.
*ïðè ïîðú÷êà ïîä 20,00 ëâ., äîñòàâêà 4,50 ëâ.

ËÎÇÅÍÅÖ, ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ, ÖÅÍÒÚÐ, ÑÒÐÅËÁÈÙÅ, 
ÁÎÐÎÂÎ, ÌÀÍÀÑÒÈÐÑÊÈ ËÈÂÀÄÈ,ÄÐÀÃÀËÅÂÖÈ 
ÁÅËÈ ÁÐÅÇÈ, ÐÅÄÓÒÀ, ÃÅÎ ÌÈËÅÂ, ÑËÀÒÈÍÀ, 

ÃÎÖÅ ÄÅË×ÅÂ, ÏÎËÈÃÎÍÀ, ÄÐÓÆÁÀ 1 
– ÄÎÑÒÀÂÊÀ 3,90 ëâ.

*ïðè ïîðú÷êà ïîä 20,00 ëâ., äîñòàâêà 5,90 ëâ.

**çà ïî-îòäàëå÷åíè ðàéîíè îò ïîñî÷åíèòå äîñòàâÿìå 
ïðè âúçìîæíîñò îò íàøà ñòðàíà 

(ïîïèòàéòå íàøèòå îïåðàòîðè çà öåíà çà êîíêðåòíèÿ ðàéîí)

ïîðú÷àéòå ïðåç www.kitaiski.com 
èëè òåëåôîíèòå çà ïîðú÷êà è âçåìåòå ñàìè 
îò ðåñòîðàíò "Êëàñèêî" ñ 10% îòñòúïêà.

ñïåöèàëíè öåíè çà îôèñ àáîíàìåíò 
"ÎÁÅÄÍÎ ÕÐÀÍÅÍÅ"

+ îòñòúïêè çà ñëóæèòåëèòå ïðè 
ïîñåùåíèå â ðåñòîðàíò "Êëàñèêî"

(ñïðàâêà íà òåëåôîí 0878 80 40 38)

òåëåôîíè çà ïîðú÷êà:

02/962 71 47
0878 28 28 78

Ïîðú÷êè ñå ïðèåìàò îò 11:00 - 22:30 ÷.

www.kitaiski.com

Äîñòàâêè äî ÂÑÈ×ÊÈ êâàðòàëè íà Ñîôèÿ

Ñïåñòåòå 10% îò ïîðú÷êà çà âêúùè 
÷ðåç íîâàòà íè óñëóãà: 

TAKE  AWAY

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÊÓÕÍß

ÊÈÒÀÉÑÊÀ ÊÓÕÍß

  çà ïî-îòäàëå÷åíèòå ðàéîíè äî 22.00 ÷.

ÊÎÌÁÎ ÁÃ (700 - 800 ã) - 5,50 ëâ.
COMBO CHINA (600 - 700 ã) - 4,50 ëâ.

 îò 11:00-15:00 ÷.

*Âèæòå íà www.kitaiski.com èëè ïîïèòàéòå 
íàøèòå îïåðàòîðè çà îáåäíèòå íè ïðåäëîæåíèÿ!

ÎÁÅÄÍÈ ÏÀÊÅÒ-ÌÅÍÞÒÀ (3 ÿñòèÿ)

ñ ÁÅÇÏËÀÒÍÈ ÎÏÀÊÎÂÊÈ 

çà Âàøèÿ îôèñ
îò Áúëãàðñêàòà è Êèòàéñêà êóõíÿ



киТайска кухня
сТудени ясТия 400 г

1. Китайска салата  4,60 лв.
(зеле, морков, краставица, соеви кълнове, царевица)

2. Лютиво зеле по китайски  4,40 лв.
3. Пресни краставици със соев сос  5,40 лв.
4. Зеленчукова салата “Асорти”  5,90 лв.
(домати, зеле, моркови, кълнове, черни гъби, чушки, сусам)

5. Пикантна салата с фън съ и краставици  5,90 лв.
6. Кисели краставички и люто пиле  5,90 лв.
7. Зелена салата с кълнове  5,40 лв.
8. Салата от зеле и моркови по китайски  4,40 лв.
9. Салата от кълнове  4,80 лв.
22. Салата от тофу и пресен лук  4,40 лв.
10. Китайска салата от пресни зеленчуци  5,90 лв.
и черни гъби
11. Салата “Хон Конг”  5,90 лв.
(зелена салата, кълнове, шунка, краставица, царевица, майонеза, яйце, кетчуп)

120. Топла салата “Ху Дзу”  6,10 лв.
(черни гъби, бамбук, чушки, краставици, моркови, сос по пекински)

122. Китайска салата “Хай Тай”  5,90 лв.
(краставица, морков, кълнове, черни гъби, бели гъби, сусам)

123. Салата “Фън съ” (фън съ, морков)  5,40 лв.
124. Салата с бамбук и черни гъби  5,90 лв.
(краставици, морков, бамбук, черни гъби)

127. Салата “Морски дарове”  8,90 лв.
(краставица, морски дар, лимон)

супи 300 г
15. Люто-кисела супа  2,90 лв.
(пилешко филе, черни гъби, гъби печурки, бамбук, домат, чили, яйце)

16. Супа с царевица и яйце   2,50 лв.
17. Зеленчукова супа с Фън Съ  2,90 лв.
18. Супа с пилешко месо и зеленчуци  3,50 лв.
19. Супа с телешко месо и зеленчуци  3,50 лв.
23. Супа с тофу, свинско месо и пресен лук  2,90 лв.
20. Супа “Tри аромата”  3,90 лв.
(пилешко, свинско, морски дарове, зеленчуци, яйце)

21. Супа от филе от бяла риба и зеленчуци  3,90 лв.
121. Доматена супа с пилешко месо и яйце  2,90 лв.

леки ароМаТни ясТия 250 г
12. Панирани крилца  4,90 лв.
24. Пролетно рулце -2 бр.   3,90 лв.
25. Пържен китайски хляб - 2 бр.  2,20 лв.

ясТия със зеленчуци 400 г
28. Пържени зеленчуци  4,50 лв.
29. Пържени гъби печурки с чеснов сос  5,40 лв.
30. Пържена царевица  4,50 лв.
31. Пържени китайски гъби, бамбук, соев сос  6,90 лв.
32. Пържени черни китайски гъби  6,90 лв.
33. Пържени соеви кълнове  4,50 лв.

ясТия с ориз
 450 г  800 г
36. Пържен ориз с яйце и зеленчуци 3,20 лв.  4,90 лв.
136. Пържен ориз с гъби печурки, 3,60 лв. 5,50 лв.
зеленчуци и яйце
130. Ориз с три вида гъби - печурки, 4,80 лв. 7,30 лв.
черни, ароматни гъби и яйце
131. Ориз по ”Пекински” 5,20 лв. 7,90 лв.
(ананас, стафиди, яйце)

37. Пържен ориз “Гуан Дун” 3,90 лв. 5,90 лв.
(шунка, грах и яйце)

137. Ориз “Бай шин” 5,60 лв. 8,60 лв.
(пилешко, свинско, шунка, черни гъби, грах, царевица, соеви кълнове, яйце)

38. Пържен ориз с пилешко месо, 4,20 лв. 6,50 лв.
зеленчуци и яйце
138. Пържен ориз със свинско месо, 4,30 лв. 6,60 лв.
зеленчуци и яйце
139. Пържен ориз с телешко месо, 4,30 лв. 6,60 лв.
зеленчуци и яйце
39. Пържен ориз с шунка, къри, грах, яйце 4,20 лв. 6,40 лв.
40. Пържен ориз със скариди, грах и яйце 5,60 лв. 8,60 лв.
140. Пържен ориз с 3 вида месо, печурки 6,10 лв. 9,30 лв.
и морски дарове (пилешко, свинско, телешко месо, 
морски дарове, печурки, зеленчуци и яйце)

41. Бял ориз 400 г 2,50 лв.
42. Пържен ориз с три вида месо 5,30 лв. 8,20 лв.
(пилешко, свинско, телешко месо, зеленчуци, яйце)

ясТия със спагеТи
 450 г  800 г
43. Пържени спагети със зеленчуци и яйце 3,50 лв. 5,40 лв.
44. Пържени спагети с пилешко месо, 4,30 лв. 6,60 лв.
зеленчуци и яйце
49. Пържени спагети с три вида месо, 5,60 лв. 8,60 лв.
зеленчуци и яйце
143. Спагети с три вида гъби и яйце 5,20 лв. 7,90 лв.

оризови спагеТи
 450 г  800 г
46. Спагети ФАН КАН със зеленчуци и яйце 4,30 лв. 6,60 лв.
47. Спагети ФАН КАН с пилешко месо, 5,20 лв. 7,90 лв.
зеленчуци и яйце
146. Спагети ФАН КАН с морски дарове, 8,50 лв. 12,90 лв.
зеленчуци и яйце
147. Спагети ФАН КАН с три вида месо, 6,10 лв. 9,40 лв.
зеленчуци и яйце

ясТия оТ пилешко Месо
 450 г  800 г
50. Пилешко с китайски гъби и бамбук 6,50 лв. 9,50 лв.
51. Пилешко със зеленчуци 5,90 лв. 8,90 лв.
150. Пилешко с картофи и сос върху бял ориз 1 кг. 9,50 лв.
151. Пилешко с гъби печурки 6,50 лв. 9,50 лв.

 450 г 800 г
152. Пилешко с картофи 5,90 лв. 8,90 лв.
52. Пилешко на кубчета с кашу 9,90 лв. 14,90 лв.
53. Кубчета от пилешко месо, 6,50 лв. 9,50 лв.
краставица с къри
54. Пилешко с ананас 6,50 лв. 9,50 лв.
55. Панирано пилешко с лимон 6,50 лв. 9,50 лв.
56. Пилешко по Съчуански 5,90 лв. 8,90 лв.
(пилешко месо, чушки, моркови, лук, бамбук, черни гъби, пикантен сос)

57. Пиле по Императорски 5,90 лв. 8,90 лв.
(пилешко месо, чушки, моркови, лук, бамбук, фъстъци, чили)

58. Кисело-сладко пилешко 6,50 лв. 9,50 лв.
59. Пилешко с чушки 6,50 лв. 9,50 лв.
155. Пилешко муши 7,50 лв. 10,90 лв.
(пилешко месо, бамбук, краставици, черни гъби, яйца, чушки, лук, пикантен сос)

157. Пилешко с бели гъби 6,50 лв. 9,50 лв.
60. Хрупкаво пържено пилешко 400 г 9,50 лв.
62. Три вида месо със зеленчуци  11,90 лв.
161.Три вида месо с картофи и сос в/у бял ориз 1 кг. 10,50 лв.
162. Осем съкровища  15,90 лв.
(пилешко, свинско, телешко и патешко с морски дарове,
зеленчуци, фъстъци и чили)

ясТия оТ свинско Месо
 450 г  800 г
63. Свинско с китайски гъби и бамбук 6,50 лв. 9,50 лв.
163. Свинско с гъби печурки 6,50 лв. 9,50 лв.
64. Свинско с лук 5,90 лв. 8,90 лв.
65. Свинско по Съчуански 5,90 лв. 8,90 лв.
(свинско месо, чушки, моркови, лук, бамбук, черни гъби, пикантен сос)

66. Свинско месо с чушки 6,50 лв. 9,50 лв.
67. Свинско месо със зеленчуци 5,90 лв. 8,90 лв.
68. Свински ребърца с чер пипер и соев сос 400 г  11,50 лв.
69. Свински ребърца в кисело-сладък сос 400 г  11.90 лв.
70. Кисело-сладко свинско  6,50 лв. 9,50 лв.
171. Свинско муши 8,00 лв. 11,50 лв.
(свинско месо, бамбук, краставици, черни гъби, яйца, чушки, лук, пикантен сос)

176. Мариновано свинско 300 г 11,50 лв.
180. Свинско с картофи и сос в/у бял ориз 1 кг. 9,50 лв.

ясТия оТ Телешко Месо
 450 г 800 г
73. Телешко с китайски гъби и бамбук 6,50 лв. 9,90 лв.
173. Телешко с гъби печурки 6,50 лв. 9,90 лв.
74. Телешко с къри 6,50 лв. 9,90 лв.
(телешко месо, чушки, моркови, лук, бамбук, краставица, къри)

75. Телешко със зеленчуци 6,50 лв. 9,90 лв.
76. Телешко месо в лют сос 6,50 лв. 9,90 лв.
(телешко месо, чушки, моркови, лук, бамбук, краставица, чили)

77. Телешко по Съчуански 6,50 лв. 9,90 лв.
(телешко месо, чушки, моркови, лук, бамбук, черни гъби, пикантен сос)

78. Телешко месо с чушки 6,50 лв. 9,90 лв.
170. Телешко с картофи и сос в/у бял ориз 1 кг. 10,90 лв.
177. Телешко муши 8.50 лв. 13.50 лв. 
(телешко месо, бамбук, краставици,черни гъби, яйца,чушки, лук, пикантен сос)

ясТия оТ паТешко Месо
 450 г 800 г
83. Патица с китайски гъби и бамбук  6,90 лв.  10,50 лв.
183. Патица с гъби печурки  6,90 лв.  10,50 лв.
184. Патешко със зеленчуци  6,50 лв.  9,90 лв.
185. Патешко с ананас  6,90 лв.  10,50 лв.
84. Ароматно пържено патешко  400 г  10,50 лв.
85. Патешко по Съчуански  6,50 лв.  9,90 лв.
(патешко месо, чушки, моркови, лук, бамбук, черни гъби, пикантен сос)

186. Кисело-сладко патешко  6,50 лв.  9,90 лв.

ясТия оТ риба и Морски деликаТеси
 400 г 750 г
88. Риба със соев сос и зеленчуци  6,90 лв. 10,50 лв.
89. Риба в лют сос 6,90 лв. 10,50 лв.
(филе хек, чушки, моркови, лук, бамбук, краставица, чили)

90. Риба по Съчуански  6,90 лв. 10,50 лв.
(филе хек, чушки, моркови, лук, бамбук, черни гъби, пикантен сос)

91. Кисело-сладка риба 6,90 лв. 11,50 лв.
92. Хрупкаво-пържена риба 400 г 10,50 лв.
93. Калмари в лют сос 600 г 14,90 лв.
(калмари, чушки, моркови, лук, бамбук, краставица, чили)

94. Скариди, раци и калмари със зеленчуци 600 г 14,90 лв.

десерТи
96. Панирани плодове микс  200 г  2,90 лв.
97. Панирани ябълки  200 г  2,50 лв.
98. Паниран банан  200 г  2,50 лв.
99. Паниран ананас  200 г  2,70 лв.
100. Паниран сладолед  250 г  3,10 лв.

коМбинирано Меню 
С ВКЛючеНИ КуТИИ

1100. КОМБИНИРАНО МеНю ЗА 2-МА 1.3 кг. 13,90 лв.
(Китайска салата; Ориз с яйца и зеленчуци;
Пилешко със зеленчуци & 2 комплекта клечки)

1101. КОМБИНИРАНО МеНю ЗА 2-МА 1.3 кг. 13,90 лв.
(Китайска салата; Спагети с яйца и зеленчуци;
Пилешко по Съчуански & 2 комплекта клечки)

1102. КОМБИНИРАНО МеНю ЗА 4-МА 4.1 кг. 42,90 лв.
(Китайска салата от пресни зеленчуци и черни гъби; Ориз с яйце и 
зеленчуци; Спагети с пилeшко месо, зеленчуци и яйце; 
Пилешко със зеленчуци; Кисело-сладко пилешко; 
Панирани крилца; Пържен кит. хляб - 2 бр.; 
Шуменско светло 2 л. & 4 Комплекта клечки )

1103. КОМБИНИРАНО МеНю ЗА 6-МА 6.1 кг. 69,90 лв.
(Китайска салата “Асорти”; Зелена салата с кълнове;
Ориз с яйца и зеленчуци; Ориз “Бай Шин”; Оризови спагети
“Фан кан”с пилешко; Патица с китайски гъби и бамбук;
Кисело-сладко свинско; Пилешко по Съчуански, Kитайски
хляб -4 бр.; Бутилка вино & 6 комплекта клечки)

Заведението си запазва правото на промяна на цените. 


