
Салати
Спомен при параклиса 500гр             5.20 лв
(бяло зеле, моркови, червено зеле, домати, краставици, печен 
пипер, варено яйце, маслини)

Витаминозна салата 400гр             5.20 лв
(зелена салата, червено зеле, моркови, пресен пипер, домати, 
бяло зеле, прясно цвекло, краставици)

Овчарска салата  400гр             5.20 лв
(домати, краставици, печен пипер, лук, сирене, кашкавал, гъби, 
шунка, яйце)

Салата на майстора 400гр             7.00 лв
(белени домати, свежо сирене, маслини, зехтин)

Салата варено цвекло 300гр             4.20 лв
(варено цвекло, биволско кисело мляко)

Мирова салата 400гр             7.00 лв
(домати, кьопоолу, сирене, варено яйце, маслини, чеснов сос)

Великденска салата 400гр             5.20 лв
(зелена салата, домати, краставици, пресен лук, варено яйце, 
репички)

Пиперена салата 350гр             4.20 лв
(печен пипер, сирене, чеснов сос, маслини, копър)

Дряновска салата 500гр             8.00 лв
(печен пипер пълнен с извара, кьопоолу, домати, краставици, 
пресен лук, маслини)

Салата риба тон 400гр             9.50 лв
(зелена салата, риба тон, царевица, домати, чеснов сос, маслини)

Селска салата 350гр             4.80 лв

Шопска салата 350гр             4.50 лв

Снежанка 250гр             4.00 лв

Кьопоолу 250гр             5.80 лв

Студени разядки
Плевенска разядка 150гр             4.20 лв
(печен пипер, патладжан, чесън, лютеница, варено яйце, 
майонеза)



Катък  150гр             3.00 лв

Родопска картофена разядка 150гр             2.50 лв

Чесново-патладжанен хайвер 150гр             4.50 лв

Тарама хайвер 150гр             3.00 лв

Маринована риба с лук и лимон 150гр             5.80 лв

Супи
Телешко варено 350гр             5.80 лв

Боб чорба 350гр             2.00 лв

Пилешка супа 350гр             2.00 лв

Топли разядки
Монджоловско сирене  200гр             7.00 лв
(запечено краве сирене с мед и орехи)

Пълнени гъби 250гр       7.80 лв
(бекон, топено сирене)

Пълнени тиквички със сирене 300гр             4.50 лв
(сирене, чесън, кисело мляко, копър, зехтин)

Яйца по панагюрски 350гр             3.00 лв

Качамак със сирене 300гр             3.50 лв

Пататник 350гр             4.50 лв

Пилешки сърца в масло 200гр             5.60 лв

Гъби в масло 180гр             5.20 лв

Спаначени топчета 200гр             6.00 лв

Миш-маш 300гр             4.00 лв

Запеканка на майстора 350гр             8.20 лв
(пилешко филе, картофи, гъби, сметана, топено сирене, кашкавал)

Пилешки дробчета  400гр             7.00 лв
по ловджийски

Телешки език в масло 200гр             8.00 лв



Постни гозби
Боб яхния 350гр             3.50 лв

Постни лозови сарми 250гр             3.50 лв

Спанак с ориз 350гр             3.80 лв

Вегетарианско тимбалче 200гр             5.00 лв
(патладжан, печен пипер, тиквички, доматен сос, сирене)

Гъби с ориз 350гр             6.80 лв
(лук, моркови, домати, копър)

Блажни гозби от свинско месо
Специалитет на монахинята 400гр          12.00 лв
(свинско месо, картофи, лук, гъби)

Печено свинско филе  400гр          14.00 лв
по болярски
(свинско месо, патладжани, тиквички, картофи, лук)

Свински дроб по Лудогорски 400гр             5.50 лв
(пържен дроб, пържен лук, домати)

Свинска каварма в омлет 400гр             9.80 лв

Пържени кюфтета 300гр             6.00 лв
с домашна лютеница

Блажни гозби от пилешко месо
Валината манджа 350гр          12.00 лв
(пилешко филе, сметанов сос, картофено пюре)

Пълнено пилешко филе върху 400гр          11.00 лв 
градинарско смесало
(моркови, карфиол, царевица, броколи, сметанов сос)

Хрупкави пилешки филенца  300гр             7.00 лв
с чеснов сос
(поднесени със зелена салата, домати,краставици)

Пилешко филе с билкова 350гр             9.00 лв
коричка  
(прясна салата, билков сос)



Гозби от телешко месо
Телешко с патладжани  350гр          15.00 лв
(патладжан, домати, лук, кисело мляко, копър)

Телешко филе на скара 200гр          14.00 лв

Телешки Чомлек кебап 600гр          15.00 лв
(телешки джолан, лук, домати, чесън, картофи)

Печено телешко филе 400гр          18.00 лв
с гъбен сос и сотирани картофи с чесън

Гозби от няколко вида месо
Пържено месце 350гр          12.00 лв
(свинско филе, пилешко филе, гъби)

Хайдушки сач 800гр          16.00 лв
(пилешко филе, наденица, свински дроб, свинско каре, бекон, 
гъби, лук, пресен пипер, домати)

Рибно меню
Филе от бяла риба върху спанак 300гр          15.00 лв

Задушен калкан с винен сос 400гр          27.00 лв
(моркови, чесън, целина, спанак, ориз)

Филе от пъстърва със сос  350гр          10.00 лв
от тиквички

Панирани рибни хапки 350гр            9.00 лв
(зелена салата, сос тартар)

Прясна риба според сезона
Калкан 350гр              лв

Карагьоз 250гр              лв

Сафрид 250гр              лв

Чернокоп 250гр              лв

Кая 300гр              лв

Пъстърва 300гр              лв



Барбекю
Свински ребра 350гр             8.50 лв

Свинска вратна пържола 200гр             9.00 лв

Свинско шишче 100гр             3.60 лв

Свинско каре 60гр             2.80 лв

Наденица 200гр             6.50 лв

Кебапче, кюфте  60гр             2.00 лв

Свинска мешана скара 450гр          10.50 лв
(кебапче, кюфте, каре, шишче, наденичка) 

Свинско филе 200гр          13.00 лв

Пилешко филе 200гр             7.50 лв

Пилешка пържола 200гр             7.50 лв

Пилешко шишче 100гр             3.20 лв

Пилешко кюфте 60гр             2.50 лв

Пилешко филе в бекон 200гр             8.60 лв

Пилешка мешана скара  450гр          13.00 лв
(пилешко кюфте, пилешко каре, пилешко дробче, пилешко 
шишче, пилешка пържола) 

Гарнитури
Зеленчуци в масло 200гр             2.80 лв

Картофи соте 180гр             2.00 лв

Зеленчуци на туч 350гр             7.80 лв

Картофено пюре 150гр             3.50 лв

Задушен ориз 150гр             1.20 лв

Пържени картофи 150гр             2.60 лв



Сухи мезета
Кайзер пастърма 50гр             4.50 лв

Филе Елена 50гр             4.50 лв

Суджук 50гр             4.00 лв

Луканка 50гр             4.50 лв

Български сирена
Биволско сирене 50гр             2.50 лв

Краве сирене 50гр             2.00 лв

Овче сирене 50гр             2.50 лв

Козе сирене 50гр             2.50 лв

Кашкавал 50гр             2.50 лв

Десерти
Млечна торта 200гр             3.60 лв

Биволско мляко с мед и орех 200гр             3.50 лв

Монахинско шушукане 200гр             4.00 лв

Нуга сладолед 150гр             3.80 лв

Плодова салата 250гр             3.50 лв

Палачинка с мед и орехи  80гр             2.50 лв

Палачинка с шоколад  80гр             3.00 лв




