
                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



                   

 
 

Няма манастир, който да не е на хубаво място - и по отношение на природата, и като  

климатична обстановка..За обители са избирани най  красиви кътчета, 

като едно от условията е било да има изворна вода. Неслучайно след като посетим някой 

манастир, в съзнанието ни остава спомен за бистроструйната чешма при главния вход на 

манастира или сред манастирския двор. Така е в Рилския манастир, Бачковския, Дряновския, 

Габровския /Соколския/ манастир и много други обители.Преображенския манастир е 

приютен под Беляковските скали в 

Змеевския /Дервентския/ проход край Велико Търново. 

В двора стара лозница заплита млади ластари в дяланите дървени стълбове на 

остъклените кьошкове. Който е чел ″ Под Манастирската Лоза″ на Елин Пелин, не може 

да не си спомня за глуховатия магер, който прекосява двора запасан с бяла престилка. 

― Пак някоя съблазан си сготвил, Отче ― обажда се разказвачът на сладкодумните 

манастирски истории и с очи сочи към шишето  вино, което се изстудява в коритото на 

чешмата. 

Шишето предвещава нещо по ― особено за обяд ― ароматен гювеч, някоя люта овнешка 

яхния, печено пиле или шиш кебап. 

В началото отците благославят ястието и питието, а накрая благодарят на невидимият 

Отец, че е имало какво да се сложи на трапезата….. 
 

 МОЛИТВИ ПРЕДИ ЯДЕНЕ  
 

 ПРЕДИ  ОБЯД  
Отче наш , Който си на небесата! Да се свети Твоето име , да дойде Твоето царство , да 

бъде Твоята воля както на небето , така и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес , и 

прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в 

изкушение, но избави ни от лукавия. 

Амин! 

ПРЕДИ ВЕЧЕРЯ  
Ядат бедните и ще се наситят, ще възхвалят Господа, който 

го търсят, и ще бъдат живи сърцата им во веки веков! 

                                                                Амин! 

Господи, създателю и Промислителю, Боже наш , от Когото е всяко добро, Ти отваряш 

ръката си и насищаш желанието на всичко, що живее със самата Твоя десница, която 

някога простря на петте хляба и с тях насити пет хиляди души, благослови и сега тая 

трапеза на Твоите раби, за да бъде изобилна и неоскъдна.. Благослови нас, благослови и 

това ястие и питие и всички Твои дарове, които сега по Твоето милосърдие ще приемаме 

от твоята всещедра милост и бащинска доброта. Дай ни да ги приемем с благодарност, 

насищай ни с Твоите земни и небесни блага, насищай и душите ни с потребната духовна 

храна. 
 

Дай ни щото , каквото и да правим, ядем ли, пием ли, всичко да вършим за Твоя слава, и ни 

сподоби да получим Твоето небесно царство заради молитвите на вси светии, които веки 

Ти благоугодиха. 

  Амин! 
 

 
 



                   
 

Зелевата, с малко      250 гр.  4.70 
    морковки и целина, настискана и овкусена.  
 

 „ Преображение Господне „ 
 
 

Краставичената с копъра     250 гр.  4.80  
 
 

Тракийската от Пловдивско   150 гр.   4.80   
/ цедено кисело млекце, краставички,чесън, орехчета, овкусена / 

 

Благоевградска от      320 гр.  5.60   

село “ Дамяница “     
 / белени доматки с печени чушки, по селски овкусени / 

Старозагорската от село             250 гр.  5.80  

“ Долно Сахране “  
 / печената чушка със счукани чесънче и орехови ядки / 
 

Мърчаевската от Шоплука    320 гр.  5.50   
/ доматки, краставичка, печена чушка, стар лук, магданоз, сиренце / 

Марчаевска салата.tiff
 

 
 

Овчарската       350 гр.  6.20    
 

Кълновската       320 гр.  5.60   
/ белени доматки на кубчета с печени чушки и стар лук / 

 
 
 

Смядовската с джоджана    250 гр.  5.40   
/ едър сварен фасул, стар лук, джоджан, майданоз… / 

 

 
Пилешка супа        400мл.  3,50лв. 

Супа от коприва      400мл.  2,90лв. 
      0     
Шкембе чорба       400мл.  3,70лв. 
      
Боб чорба         400мл.  2,80лв. 
 
Миш-маш         300гр . 4,20лв 
Кашкавал пане       300гр.  6,60лв. 



                   

Яйца по Добруджански    0,300гр.3,50лв. 
Мусака         0,300гр.4,50лв. 
 
       
 

Селска вкусна на дядо ми Жеко  400мл.           6.50 
/Още помня веселия ми старец,как си пееше и с лекота сипваше 
доматено сосче,добавяше лучец,печени чушки и тиквички....ароматът 
изпълваше одаята а аз омаян слушах цвърченето на манджичката./ 
 
 

Кашичката от картофи и    400мл.           6.20 
 гъби на отец Николай 

/На всеки събор в нашето село имаше пикник.Отец Николай винаги се 
биеше в гърдите с гозбите си,но да си призная тази ми беше 
любима.Слагаше лично от неговата градина лучец,моркови,картофки и 
печурки....Имаше и някаква тайна подправка,която така и не разбрах..../ 
 
 
 

 
 

 
 

Печени зеленчуци на плоча   250 гр.  5.70 
 

Мъжки тиквички срещу развод  250 гр.        6.60 
 

Копривени кюфтета     250 гр.       6.80  
 

 

Магданозени  топки       250 гр.  6.70 
  

Спаначени кюфтета     250 гр.       6.50 
 

Панирано  кисело мляко    250 гр.         7.70 
 

Паниран фасул      250 гр.  6.90  
 

Чушки бюрек       250 гр.  7.20  
 

Подлучени тиквички     250 гр.  6.50 
   

Кашкавалени хапки     200 гр.  6.70  
 

Сирене на хапки        200 гр.  6.50  
 



                   

Картофено пюре      200 гр.  3.40 
 
 

Манатарка в масълце      250 гр.  18.50

    или на жар 

Печурка в масълце      250 гр.         6.80 

    или на жар 
Пресни пържени картофки    300 гр.  3.50 
 

Телешки език в саханче      200 гр.              12.80 
 
 
 

Свински дроб – пържен    200 гр.  6.50  
 

Задушен свински дроб с лук   200 гр.                6.90  
 

Дроб пиперлия на жар     200 гр.              6.50 
 / леко пикантен/ 

 

Свински ребърца за мезене    1 кг  21.40 
 

 

 

Агнешка главичка       200 гр.  10.40 
 

Агнешки чревца в масло    200 гр.              10.60 
 

Агнешки  дреболийки     200 гр.  10.80

  задушени с лук и джоджан 
 

Пилешки  хапки със сусам    200 гр.             7.80  
 

Гъши дроб на       300 гр.            23.80  
  дървени въглища 
/ положен върху ябълки на жар с венец от пресни плодове / 
  

Рибни задявки 
 

 

Рибена саламура       250 гр.       13.60 
 от отец Георги от Капиновския манастир 
 

Това е хубаво мезе за ракийката, па и за бяло винце. Припичат се на 
въглен парчета рибка. Опичат се и 2 люти чушки и се стриват в хаван. 
В тенджерка във вряща вода се пуска ситно нарязан кромид, рибата и 
счуканите чушки. Нека уврат. Фъргай отгоре пресен магданоз и … 
 



                   

Гложенска мора от отец Панкратий 250 гр.      15.80 
 

Пържим парчета рибка, оваляни в брашно. Мятаме във вряща водичка 
Морковчета на кубчета и чушка на ивички. После домат на ситно, сол, 
счукан чер пипер и мащерка. Изчакваме бавно да уври и поднасяме… 
 

Хрупкави калмари  с млечен дресинг 250 гр.      18.80  
 /Организмът има нужда от топла енергия, 
    както за душата,така и за тялото/ 

 
 
 
 

Манастирски постни гозби 
 

Когато варим зеленчуци, на един литър вода слагаме една и половина чаена лъжичка сол – 

така те ще запазят цвета си. Това не важи само за салатното цвекло и пресния грах. Ако 

пресолим  ястието, оставяме го да кипне, отнемаме тенджерата от огъня,махаме капака 

и вместо него слагаме кърпа, посипана с брашно, което ще погълне излишната 

сол.Тенджера прегоряла гозба поставяме в голям съд с кипяща вода. Махаме капака и 

покриваме тенджерата с кърпа, краищата на която потапямевъв вряща вода. След 

десетина минути мирисът на прегоряло ще изчезне.                 
 
 

Задушено зеленило     350 гр.  8.80 
 ( рецептата е от Гложенския манастир   
       “ Свети Георги “ ) 
Прави се с лобода / лапад / на ивички, като го задушаваме с олио. Като 
омекне, слагаме натрошено сиренце и яйце. Бъркаме с дървена лъжица 
и поливаме с краве масълце и червено пиперче. Поднасяме топло. 
 
 

Градинарска манджа     350 гр.  9.50 

  ( рецептата е от Лясковския манастир     

      “ Св.св. Петър и Павел “ ) 
Тази е от сини домати и чушки. Първом на ситно лучец запържвам, 
после и другият зеленчук. Оставям на тих огън с малко водица. Като се 
събере, разбити яйчица с натрошено сиренце. Държа още 3-4 минути. 

Градинарска манджа.tiff  
 
 

Каша от коприва и спанак    350 гр.   8.80 
              ( рецептата е от Етрополския манастир    

  “ Света Троица “ ) 

Почистваме копривата, сваряваме я с малко вода, после я отцеждаме и я 
счукваме в гаванка. Отделно задушаваме спанака на лентички. Правим 
лека запръжка от втората половина от олиото с препечено брашно и 



                   

прясно мляко. Сгъсти ли се, ръсим с настъргано сиренце и кашица от 
орехи и чесънче. 

 
          

Каша копривеа и спанак.tiff
 

Джуркан едър стар фасул.    350 гр.  8.80  
( рецептата е от Новоселския манастир   
       “ Св. Троица “ ) 

Изчистваме боба, накисваме го от вечерта до сутринта в студена вода с 
една чаена лъжичка сол. Сваряваме го, като изхвърляме първата вода и 
наливаме нова студена вода. Варим на умерен огън, докато омекне. 
Нататък имаме запечено брашънце, червено пиперче и други мурафети. 
Ръсим с пресно джоджанче …  

Джуркан едър стар фасул.tiff  
      

 

Варненски тиквички с кашкавал            350гр.                10.50 
 

Нарязваме тиквички и малко прясно изпечени чушки овалваме в 
брашънце и запържваме в малко мазнина.В намазана с масло тавичка  се  
нареждат последователно ред тиквички, ред чушки,които се поръсват с 
настъргано кашкавалче и малко сиренце. Поръсваме с магданоз,чесън и 
малко любов от готвача,поставяме парченца краве масълце и запичаме в 
силно сгорещена фурна. Гарнираме с добре охладено бяло винце… 
 

Леща по “ Светогорски “     350 гр.  7.60 
 ( рецептата е пренесена в Дряновския манастир 
    “ Св. Архангел Михаил “ от Света гора ) 
Киснем лещата във вода. После я варим. Отделно лучец, стъргани 
доматки и скилидки чесънче. Като уври, отнемаме от огъня и поръсваме 
с червеният пипер, канелата и смленият карамфил. Наливаме топла 
водичка, слагаме лютите чушлета и разбъркваме с дървена лъжица. 
Подправяме с малко изцеден лимон … 
 
 

Търкулнати чушки      250 гр.        9.80 
 Тупнати в брашънце и пръжнати в масълце, 
 покрай тях накъсано омлетче и малко свежи зеленчуци 
   
 

Смесило на фурна       350 гр.  7.20 



                   

 ( рецептата е от Лясковския манастир    
      “ Св.св. Петър и Павел “ ) 

 

В загрято олио последователно запържваме и прехвърляме в тава 
нарязаният на ситно лук, големи кубчета картофи, малки кубчета 
моркови, бамята, зеленият боб, граха, на ситно печени чушки, кубчета 
тиквички и  доматки. Печем в умерена фурна, докато зеленчуците  
          напълно омекнат. 
 

 

 
 

Варненски чушки      350 гр.  8.80 
Чушки , пълнени със стар фасул , полегнали 
                                      в прясно доматено чесново сосче със сиренце. 
 

Джъзната  коприва       350 гр.  7.80 
С ориз, забулено яйце и доматено сосче. 
 
 

 Блажни Гозби  
 

  
 

Теленцето и гъбките     350 гр.  12.80 
      / с картофките на мама и полято с плътен запечен сос /  

Теленце с гъбли.tiff  
 
 

Момчиловско гърне    350 гр.  16.80 

Месото се нарязва на кубчета и се поставя в пръстено гърне. Кубчета 
моркови, картофи, целина, нарязаните на ивички гъби, главичките лук и 
т.н. Залива се с виното. Пече се на умерена фурна около 4 - 6 часа. 

 

Телешко с патладжани    350 гр.  15.80

   (Великотърновско) 

В тенджера, на дъното на която е сипана мазнината, се нареждат 
последователно патладжани, месце на късчета, ориз и отново 
патладжани. Ястието се вари на тих огън, докато остане на мазнинка. 
Поръсва се с черен пипер и се поднася в околовръст с подлученото с 
чесън кисело мляко. 



                   

Телешко с патладжан.tiff
 

   

Домашната кльопаница    350 гр.  10.80 

Свинско месце се нарязва на парченца по 25-30 гр, поръсва се със сол и 
част от черния пипер и се запържва. Прибавят се последователно 
нарязаните гъбки, доматеният сос и кебапът се задушава.Подправя се 
със сол, останалата част от черния пипер и чубрицата. Ястието се 
поднася топло.  
 

Малки сочни кюфтенца    350 гр.  10.80 
      / пържени кюфтенца върху картофено пюре и ловджийски сос / 

Малки сочни кюфтенца.tiff  
 

Свинско с боровинки....    350 гр.  12.80 
  невероятна вкусотия   

Свинско с боб по масларски   350 гр.  9.80  
 

Бобеца го кисна от вечерта в студена водица, да се отпусне твърдият му 
характер. Режа лук, морковки, целинка, свинско месце-като за кебап и 
ги задушавам. Пържа ситно нарязана сланинка. Добавям доматки, маг- 
даноз, девесил, чубрица, джоджен, черен и червен пипер (сладък и лют) 
и–отново в боба. Накрая запичам с бекон и пия бутилка червено…гъсто… 
 

Крумовградската     350 гр.  10.80         

с манатарките    

Месото се нарязва на дребни късчета и се запържва леко в мазнината. 
След това се прибавят последователно зеленчуците, виното и 
подправките. Сместа се разпределя в пръстени гювечета, които се 
слагат в силно сгорещена фурна. Към края на печенето във всяко 
гювече се счупва от ниско по 1 яйце.  

 
 

Горнооряховски Джолан    350 гр.  9.80 
 

Свинско задно джоланче, къкрило 6 часа на слаб огън. Гушнало зеленчуков 
букет и червено винце в очакване на своя любим приятел  …  

Свински Горнооряховски джолан.tiff
 

 

Друсано месо    350 гр.  8.80  



                   

                на мъжко коляно   
Вратно месце на късове – мешано с дроб. Удушено в собствените си сокове 
и бяло винце, гъбки, лучец, зеленчуци и ароматни билки - до крехкост.  
  

 

Тракийско пиле      350 гр.  8.80  
 

Режем на късове пиленцето и го задушаваме с лука и целината.Слагаме  
брашното, разбъркваме няколко пъти, заливаме с бульонче и кипваме. 
Като омекне месцето, прибавяме майданоз, а няколко минутки след това 
              черно пиперче, сок лимон и киселото млекце, разбито с яйцето. 

Пиле по тракийски.tiff
 

Пиле по Царски     350 гр.  12.80 
      / пилешки флейки на жар върху зеленчук на жар, 
          поляти със сосче и запечени на фурна със завършек от  
                                                    синьо сиренце и лешници  
 

Пиле по царски.tiff  

Сметаново пиле      350 гр.  9.20 
      / пилешки гърди на тиган със сос от топено сиренце и сметана, 
         легнали върху картофено пюренце и лентички бекон на жар / 
 
           

Чеснови пилешки късчета    350 гр.  9.50 
      / пилешки късчета от бутче на тиган с малко чесънче, 
          кисели краставички, гъбки и сосче, до картофки на фурна/ 
 
 

“ Ароматно пилешко роле....   350 гр.  10.50 

   ...хайде де.....опитай ме!“      
      / пълнено пилешко руло с топено сиренце, морков, масълце, 
                Поръсено с кашкавалче,сос,гарнирано със свежи салатки/ 
  
 
 

Калугерско мезе      350 гр.   8.90  
 

Крехки пилешки  филенца, задушени със сушени 
              сини сливи , чесънче и хрян. Сгушени в доматено сосче. 
 



                   

Разлютеното пиле      350 гр.  10.40 
      / пилешки пурички, панирани с галета, положени до картофено 
         пюренце, между тях сосиера с много люто сладко-кисело сосче / 
  
 

 

Заек с изтекъл ловен билет    350 гр.   13.80 

Заекът се нарязва на парчета, които се изпържват в сгорещена мазнина. 
В същата мазнина след изваждането на месото се задушават, като се 
прибавят последователно, ситно нарязаният лук, морковите и целината, 
нарязани на кубчета, доматеното пюре и брашното. Заливат се с виното 
и малко топла вода. Отгоре се нарежда изпърженото месо. Капакът на 
съда се замазва с тесто и ястието се задушава. 

 

 
 

Задушено месо от сърна с бекон  350 гр.   15.80 

Месцето от сърната кисне в марината едно денонощие. Изплакваме 
месцето и го нарязваме на хапки, които се запържват добре в сгорещеното 
олио. Бекончето се пържи в същата мазнинка. После пълним в пръстен 
гювеч всичко това, заедно с морковки, лучец и цели гъбки. Ръсим сол и 
стрита мащерка. Наливаме винце, уплътняваме с малко брашънце и 
запечатваме капака с тесто. Чакаме 6 часа на бавен огън. 

Кебап дива свиня.tiff
         

 

Дряновски кебап      400 гр.   12.80  
Свинска рибица и пилешко филе задушени с миришки и лучец. В 
доматено чесново сосче. Поднесени  върху печени картофки, наръсени с  
    кашкавал. Рецептата е от Дряновския манастир “Св.Архангел Михаил”. 
 

 

Банскалийско саче.tiff
 

Банскалийско  саче        400 гр.  16.60  
Свинска рибица, пилешко филе, беконче, сиренце,  

                       пресни зеленчуци. Запечени на глинен сач. 
 
 



                   

           
                     
 

Прясна риба и рибни деликатеси 
 

Разполагаме с прясна риба, която може да разгледате в хладилна витрина. 

Рибата е върху лед. Вие можете да си изберете желания от Вас вид. Цената 

е за 100 грама …а вече, Вие преценявате колко да Ви се отреже и сготви, дали 

10гр. или 200 гр. или 300 гр. и ... 

Може да се изпържи, може на жар от дървени въглища, 

Видовете риба и рибни деликатеси се менят постоянно в зависимост от това 

с какво е заредено и кое се е изчерпало.  

 

 

 

Пъстърва     100 гр.  2.80  

Сьомга         100 гр.  4.80 
Лаврак         100 гр.  3.60  

Ципура         100 гр.  3.60  

Гозби от риба и рибни деликатеси 
 

Прясната риба се познава по това, че очите и са бистри и лъскави, хрилете и 

са червени, месото е бяло, а като я натиснем с пръст и след това го повдигнем, 

вдлъбнатината веднага се запълва.Коремчето на прясната риба не е издуто, а 

люспите и са лъскави.Рибата се вари или задушава на тих огън, по този начин 

парчетата се запазват цели. Ако искаме рибата да има бял цвят, по време на 

варенето наливаме малко прясно мляко. Ако при пърженето на рибата 

сложим в мазнината малко сол,тя ще стане по хрупкава.Сухата риба е за 

пържене,тлъстата - за жар. 

Риба в градина     400 гр.   12.80  

Мазнината се затопля и в нея се задушават до омекване нарязаните на 
дребно лук, моркови и целина. Прибавят се нарязаните на филийки гъби 
и червени домати и се задушават до изпаряване на водата. Прибавят се 
червеният пипер, маслините и почистените лукчета. Отгоре се поставя 
почистената, нарязана риба. Ястието се поръсва със ситно нарязания 
магданоз и се пече във фурна до готовност. 

Полегнал лаврак       400 гр.   15.80 



                   

Вземам само филенцата от лаврачето. Оставям го да лежи в зехтин с 
настъргани на ситно морковки, листа девесил и целина, зърна бахар, чер 
пипер, малко лук и лимонов сок. Печем на плоча рибката и картофки на 
шайби. Изпечен, той ляга върху картофките, ръснати с малко чесънче. 
Поливаме с краве масълце … 

 
 

Жарена ципура       400 гр.   15.60

 върху задушени зеленчуци                                 

Ципурата я мятам на скарата с дървени въглища. Отделно си задушавам 
зеленчуци в тиганче с краве масълце. Като е готова ципурата я полагам 
в плато, до задушените зеленчуци и млечно-чесново сосче. 

Ципура върху задушени зеленчуци.tiff  

Нептун сьомга    400 гр.   18.80  

Котлет сьомга, леко ожарен и после задушен с гъбки, кисели 
краставички, чесънче и сосче. Върху пържени филийки с яйца. Най 
отгоре настъргваме кашкавалец и ръсим с бяло винце. Поставям и 
опашки от скаридки. А … щях да забравя, за да 
уплътня, трябва да ливна и малко готварска солена сметанка ...  

 
Рибя мешаница   400 гр.    16.80  
 

Приготвям я тук, от различни рибни филета. До нея ще изпечем морков, 
тиквичка, шайба лук, патладжанче и друга зеления. Кълцам на ситно 
босилек и го разбивам със зехтин. Зеленчука и рибата редя в плато, като 
ги поливам със сосчето. Няколко капки изцедено лимонче и е готова за 
трапезата …Много харна гозбица …  

     

Рибена мешана скара на жар   350 гр.   15.20 
          

Приготвена тук - от филета на сом, сулка, костур, сьомга. 
    Състои се от каре, кюфте, кебапче, шишче ! 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

БАРБЕКЮ  НА  ДЪРВЕНИ  ВЪГЛИЩА ОТ  МЕСЦЕ 
 

Наденици  и  суджуци на жар 
 

 
 
 
 

Домашна пушена наденица   250 гр.  9.60 



                   
 

Ловджийски суджук на жар   250 гр.  10.50 
 
 

Карловска кълцана     250 гр.  10.70

  свинска наденица 
 

Агнешки суджук      250 гр.   12.80 
 
 
 

Плато  “ Домашни суджуци  600 гр.   22.80 

   и наденици “ – на жар. За мезе на руйно винце. 
 

Свинско месце на жар 
 
 

Преславска снаха         400 гр.   11.60 
Полуопечените пържоли и шишчета, наденицата и лютивите пиперки се 
слагат в гювеч, покриват се с нарязаните на дребно гъби и лук, заливат 
се с 2 и 1/2 чаени чаши вода и се задушават във фурната или върху 
печката, като се похлупват с капак. Поднасят се топли, като се поръсват 
със сока от лимона. 
 

Вратна пържола                                   250 гр.      9.60  
Крехки каренца /флейки/      250 гр.    10.80  

Рибица от свинско месо  на жар   250 гр.    11.60  

Кебапче     100 гр.    2.20 

Кюфте    100 гр.    2.20 

Неврозно кюфте     100 гр.    2.30 

Мешана скара     300 гр.           10.80  

                      от свинско месце  
Вратно шишче, флейка, душманско кюфте, лясковско кебапче. 
 
 

Мешана скара в гърненце    400 гр.    11.80  

Вратно шишче, сочна флейка, душманско кюфте,  

                    лясковско кебапче, гъбено сосче, кашкавал. 
 
 
 

Плато “ Вълчи глад ”         500 гр.  22.60 
 Сочно вратно каренце, татарско кюфте, ребра, пилешко 
       шишче от бутче, свинско шишче, крехко каренце от пилешко филе. 



                   

 

Вълче плато.tiff
 

Пилешко месце на жар 
 

 

Пилешки гърди /филе/    300 гр.     9.20  
 

Пилешка пържола от бутче    300 гр.     8.40  
 

Пилешки крехки флейки         250 гр.     10.20  
 

Пиле по Жетварски      500 гр.      10.80  
Месо от  пиле на жар, полегнало върху задушени  

        картофки с масло, доматен сос, лютика , зеленчуци. 

Пиле по жътварски.tiff
 

Мешана скара       300 гр.    10.80  

                от пилешко месце  
Каренце от пилешко филе, кюфте, кебапче, шишче от пилешко бутче. 

Пилешка скара.tiff  
 

 

Мешана скара от      480 гр.    10.80

 пилешко месо в гърненце       
Каренце от пилешко филе, кюфте, кебапче,  

шишче от пилешко бутче, гъбено сосче, кашкавал. 
 
 

Телешко месце на жар 
 

Телешко филе на жар     300 гр.   22.40 
       

 

Оригинални  стекове – силно мраморизирано месо 
от животни, отглеждани  специално  за  стекове. 
 Степента на изпичане – по желание  на  клиента. 
 

  T – BON  STEAK                                           400 гр.          38.00 
 

Професионален  разрез, включващ   
голямата и малката рибица на теленцето.  
 
 
 



                   

Мешана  скара  от  телешко    350 гр.   18.80                            

Каре, кюфте, кебапченца, кълцан  шиш. 
25страница 

 
 

 

Шашлъци от прясно месо  

Шашлик.tiff  
 

 

“ На Котраг шашлъка “               350 гр. 12.80 

Свинско месце с чушка, лучец, гъбки.  
, 

 

“ На Аспарух шашлъка “       350 гр. 11.80 

Пилешко месце с чушка, лучец, гъбки. 

 
 

 

Към избора Ви от скаричката може да си 
добавите по избор гарнитурка 
 

Прясно зеле, боб с лук, лютеница                  150 гр.  2.40 

Пресни пържени картофи    150 гр.   2.40           

 по избор: със или без сирене 
Картофи соте с копър и чесън 150 гр.   2.40           

Картофено пюре  150 гр.   2.40           

Картофи на фурна 150 гр.   2.40           

Зеленчуци на жар 200 гр.  2.40           

Боб с лук        150 гр.   3.10           

Лютеница с лук       150 гр.  3.50           

Ориз на фурна       150 гр.   2.40           

Люти чушки         4 бр.   1.80           

Добруджанска празнична пита 1 парче 125 гр.  0.95 
 

Домашни благояжки 
 
 

Млечна баница                            200 гр.         3.60 
 



                   

Млечна баница.tiff  
Палачинка със сладко                   200 гр.         2.60 

Цедено мляко със мед и орехи          200 гр.         3.50 

 
 
 

 
МОЛИТВА СЛЕД ЯДЕНЕ   

 

Благодарим ти, Христе Боже наш, че ни насити с 

Твоите земни блага:  не ни лишавай и от 

небесното Си царство. Амин! 

Благословен е Бог, който ни милува и храни със 

Своите богати дарове по Своята благодат и 

човеколюбие винаги и всякога, и во веки веков!

 Амин! 

 
 

 


