
 

 
ГАРНИТУРИ И ПРЕДЯСИЯ 
Пърленка с кашкавал и чесън    120 гр.               3,90 лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 
Чесново хлебче 110 гр                                                      2,90 лв. 
Пържени картофи 250 гр.                                                        
2,90 лв 
Домашна лютеница   150 гр.                                                     
4,90 лв 
Снежанка (поднесена с пърленка)                                4,90 
лв 
/Съдържа: млечен продукт/ 
Гриловано козе сирене с мед, орехи и мащерка 8,90лв 
/Съдържа: млечен продукт, ядки/ 150 гр 
Шефс мезе  (тарама, мус от авокадо, лютеница, 
мариновани миди,пърленка)300 гр                            7,90 лв 
/Съдържа: млечен продукт, глутен, мекотели/ 
Октопод средиземноморски стил /чесън, зехтин, 
босилек, домати конкасе/  180 гр                                 24,90 
лв 
/Съдържа: мекотели/ 
Калмари на плоча 180 гр                    13,90 лв 
/Съдържа: глутен, мекотели / 
Бейби картофи соте 250г/чесън, масло копър/  3,90лв 
/Съдържа: млечен продукт/ 
Кошница с крилца „ Кентъки стил“                    9,90 лв 
/Съдържа: глутен, яйца/ 
Кошница с калмари                         12,90 лв 
/Съдържа: риба, ракообразни, глутен/ 

САЛАТИ  
Шопска 350 гр                                7,90 лв 
/Съдържа: млечен продукт/ 
Салата с риба тон 350 гр                      9,90 лв 
/Съдържа: яйца, риба/ 

 
 

САЛАТИ  
Салата Цезар с пиле 350 гр                    10,90 лв 
/Съдържа: яйца, млечен продукт, риба/  
Трикольор 300 гр                             7,90 лв 
/Съдържа: яйца, млечен продукт/ 
Салата Авокадо с бекон и пиле 350 гр          10,90 лв 
Шефс салата  350 гр                          10,90 лв 
(рукола, свеж спанак, червен лук, кориандър, 
ягоди, капини, панирана моцарела, лимец и 
дресинг от малини) 
/Съдържа: глутен, млечен продукт, яйца, ядки/ 
Салата с миди  200 гр                         6,90 лв 
/Съдържа: мекотели 
Салата Капрезе 300 гр                        7,90 лв 
/Съдържа: млечен продукт/ 

САНДВИЧИ 
Шунка и кашкавал 300 гр              8,90 лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт, соев продукт/ 
Клуб сандвич с пържени картофи 300 гр  9,90 
лв 
/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 
Тост Скаджен 120 гр                 9,90 лв 
/Съдържа: риба, ракообразни, млечен продукт, 
глутен/  
Стек сандвич с лук и хрян 250 гр                 12,90 лв 
/Съдържа: глутен, Синап/ 
Рап с печени зеленчуци и мус от авокадо 250 гр 
10,90 лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

 
 
 

DIYAN’S МЕСТНА КУХНЯ 
Щефс Сач микс 400 гр                           29,90 лв 
(пилешко, свинско, телешко и зеленчуци)                                                                                                        
Пилешка кавърма 350 гр                      12,90 лв 
Съдържа:/яйца, млечен продукт/ 
Сирене по Шопски 200 гр                     9,90 лв 
/Съдържа: млечен продукт/ 
Лаврак в керемида 350 гр       19,90 лв 

ЧЕРНОМОРСКИ МИДИ 
Натюр 500 гр                               9,90 лв 
/Съдържа: мекотели, серен диоксид/ 
Домати, чесън и узо 500 гр                 11,90 лв 
/Съдържа: мекотели, серен диоксид/ 
С ориз 500 гр                              11,90 лв 
/Съдържа: мекотели, серен диоксид      
Сметана и чесън 500 гр                     12,90 лв 
/Съдържа: мекотели, серен диоксид, млечен продукт/  

ПАСТА  
Спагети карбонара  - 300 гр               9,90 лв 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен  продукт/ 
Путанеска- 300 гр.                   9,90 лв 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен продукт/ 
Лазаня- 300 гр.   11,90 лв 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен продукт, соев 
продукт/ 
Ризото със скариди  280 гр.  13,90 лв 
/Съдържа: мекотели/ 

 



 

 
ПАСТА  
Пене Арабиата –  300 гр            9,90 лв 
Пикантен доматен сос, чесън, магданоз, чушки 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен продукт / 
Спагети Болонезе – 300 гр  9,90 лв 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен продукт, соев 
продукт/ 

СЪЗДАЙ СВОЯ  
БУРГЕР 
Бургери 100 /180 гр.     8,90/12,90 лв 
 маруля домати, мариновани краставички 
/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 
Добавки: Чедър, бекон,  пържен лук,  яйце,    1,90 лв 
/Съдържа: млечен продукт/ 
Гарнитури:   1,90 лв 
 Пържени картофи, лучени кръгчета царевичен кочан  
или салата 
/Съдържа: глутен, яйца/ 
Сосове: Класически, BBQ, чеснов  1,90лв 
/яйца, млечен продукт/ 

ПИЦА   
ВКЛЮЧЕНИ ДОМАТЕН СОС И МОЦАРЕЛА 
Маргарита –500 гр. домати и моцарела   12,90 лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 
Капричоза – 500 гр шунка и гъби  13,90лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 
Шеф Пица – 500 гр.пиле, сирене, спанак и чесън 
14,90лв 

 
 

ПИЦА   
ВКЛЮЧЕНИ ДОМАТЕН СОС И МОЦАРЕЛА 
Пикантна Пица – 500 гр                                                       
13,90 лв 
пикантни наденечки, люти чушки, лук и чесън  
/Съдържа: глутен, млечен продукт, соев продукт/ 
Четири сирена – 500 гр.                                                        
13,90лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 
Пица Болонезе – 500 гр                                                         
13,90лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт, соев продукт/ 
Вегетарианска пица – 500 гр.                               
12,90 лв 
чери домати, пармезан, лук,пресен пипер, 
маслини, чесън и рукола 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/                   
Пица телешко филе                                                           
14,90лв 
/Съдържа: глутен, млечен продукт/                   
Пица Хавай– 500 гр                                                           
13,90 лв 
Шунка и ананас   
/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 
Пица морски дар – 500 гр     13,90 лв 
миди, риба тон, скариди и артишок  
/Съдържа: глутен, млечен продукт, риба, мекотели/ 
Добавки 1,90 лв 
 

ДЕСЕРТИ 
Ябълков пай  с ванилов сос 150 гр   6,50 лв 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен продукт/ 
Шоколадово брауни – 150 гр.       6,50 лв 
чреши с топка сладолед 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен продукт/ 
Тирамису  150 гр.       6,50 лв 
/Съдържа: глутен, яйца, млечен  продукт/ 
Крем брюле 150 гр. 6,50 лв 
/Съдържа: яйца, млечен продукт/ 
Крем маскарпоне с ягоди 150 гр.      6,50 лв 
/Съдържа: яйца, млечен продукт/ 
Сладолед с ягоди 150 гр     6,50 лв. 
/Съдържа: млечен продукт/ 
 



 

 

ЧЕРНОМОРСКИ МИДИ 
Натюр 500 гр.   9,90лв 

/Съдържа: риба, серен диоксид/ 

Домати, чесън и узо 500 гр. 11,90 

лв 

/Съдържа: риба, серен диоксид/ 

Сметана и чесън 500 гр. 12,90 лв 

/Съдържа: риба, серен диоксид, 

млечен продукт/  
С ориз 500 гр. 11,90 лв 

/Съдържа: риба, серен диоксид/ 

САЛАТИ 

Шопска салата 350 гр             7,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт/ 

Салата с пиле, бекон и авокадо 350 гр  10,90 лв 

/Съддържа: яйца/ 

Щефс салата 350 гр.                 10,90 лв 

(айсберг, свеж спанак, червен лук, лимец, магданоз, 

ягоди, капини, панирана моцарела и дресинг от малини 

/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 

Цезар 300 гр.  10,90 лв 

/Съдържа: риба, млечен продукт, глутен/ 

Салата с риба тон 300 гр.   9,90 лв 

/Съдържа: риба,  млечен продукт/ 

Капрезе 300 гр.   7,90 лв 

/Съддържа: млечен продукт/ 

Трикольор 350 гр.   7,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, яйца / 

Салата с миди  200 гр   6,90 лв    

/Съдържа: риба/ 

ПРЕДЯСТИЯ  

Сьомга тартар 220 гр.    12,90 лв 

/Съдържа: риба, яйца / 

Милфьой  250 гр.           9,90 лв 

(гриловани домати, патладжан и моцарела) 

/Съдържа: млечен продукт/ 

Телешко карпачо 120 гр.   16,90 лв 

Black Angus  300 гр. 39,00лв 

Пърленка 180 гр.  3,90 лв 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Чесново хлебче 120 гр.  2,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 

Гриловани скариди с чесън 200 гр.  15,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, ракообразни/ 

Козе сирене с мед, орехи 150 гр. 8,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен, ядки/ 

Тост скаджен 120 гр. 9,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен,  

ракообразни, яйца, риба, синап/ 

Октопод по средиземноморски 160 гр. 24,90 лв 

/Съдържа: мекотели/ 

Шефс мезе 280 гр.  7,90 лв 

 (тарама,  мус от авокадо, лютеница, мариновани миди) 

/Съдържа: млечен продукт, глутен, мекотели/ 

 

 
 

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  
КОМБИНИРАНО МЕНЮ 

1.   44,90лв 
Сьомга тартар 180 гр.     
/Съдържа: риба/  
Телешко филе със сос винена редукция 150 
гр 

Ароматни бейби картофи 

/Съдържа: млечен продукт/ 
Крем  маскарпоне с ягоди 150 гр. 

/Съдържа: млечен продукт, яйца / 

2. 28,90 лв 
Тост скаджен 120 гр. 
/Съдържа: млечен продукт, глутен,  

ракообразни, яйца, риба, синап/ 

Шиш – 350 гр. 

 пилешки  със зеленчуци и Картофи уеджис 
Шоколадово брауни  150 гр. 

/Съдържа: млечен продукт, яйца, глутен / 

череши и ванилов сладолед 

ВСЕКИ ДЕН ПРИ  DIYAN'S 
Пилешко филе на грил 220 гр. 11,90 лв 

Мариновани свински медалиони 200 гр.  12,90 

лв 

Лаврак на скарa 350 гр. 19,90 лв 

Пиле на грил ½  400 гр.   9,90 лв 

Сач микс  400 гр.    29,90 лв 

(пилешко, свинско, телешко и зеленчуци) 
Пилешка кавърма кебап 350 гр. 12.90 лв 
Сирене по шопски 250 гр. 9,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, яйца/ 

Лаврак в керемида 350 гр. 19,90 лв 

 

ДЕСЕРТИ 

Ябълков пай със ванилов 150 гр 6,50 лв 

/Съдържа: млечен продукт, яйца, глутен / 

Шоколадово брауни 150 гр    6,50 лв 

череши и ванилов сладолед 

/Съдържа: млечен продукт, яйца, глутен / 

Тирамису 150 гр 6,50 лв 

/Съдържа: млечен продукт, яйца, глутен / 

Крем брюле 150 гр.  6,50 лв 

/Съдържа: млечен продукт, яйца, глутен / 

Крем маскарпоне с ягоди 150 гр. 6,50 лв 

/Съдържа: млечен продукт, яйца, глутен / 

 
ПАСТА И РИЗОТО 
Пене Арабиата – 300 гр.   9,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 

 Пикантен доматен сос, чесън, магданоз, чушки 

Спагети Болонезе – 300 гр.   9,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 
Спагети Карбонара – 300 гр. 9,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 
Спагети Путанеска – 300 гр. 9,90 лв 
/Съдържа: млечен продукт, риба, глутен / 
Лазаня Болонезе – 300 гр. 11,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, глутен/ 
Ризото със скари 280 гр. 13,90 лв 

/Съдържа: млечен продукт, ракообразни/ 

 

 

 

ПИЦА  
С ДОМАТЕН СОС И МОЦАРЕЛА   500 ГР 

 

Маргарита – домати и моцарела  12,90 лв 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Капричоза – шунка и гъби  13,90лв 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Шеф Пица – пиле, сирене,   14,90 лв 

спанак и чесън 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Пикантна Пица –люти чушки,     13,90лб 

 Лук,чесън и пикантни наденечки 

/Съдържа: глутен, млечен продукт, соев 

продукт/ 
Четири сирена – 13,90 лв 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Пица Болонезе – сос болонезе 12,90 лв 

/Съдържа: глутен, млечен продукт, соев 

продукт/ 

Пица с телешко филе –    14,90 лв 

телешко филе и Самбала   

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Вегетарианска пица –    12,90 лв 

чери домати, пармезан, лук,пресен пипер, маслини, 

чесън и рукола 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Пица Хавай– Шунка и ананас   13,90 лв 

/Съдържа: глутен, млечен продукт/ 

Пица морски дар –   13,90 лв 

миди, риба тон, скариди и артишок  

/Съдържа: глутен, млечен продукт, риба, 

мекотели/ 

Добавки                        1,90 лв 

 

 

 

 



 

Агнешко месо 
Адана кебап 350 гр  16,9 лв 
Адана наденица 250 гр 11,90 лв 
Кебап в було 220 гр 18,90 лв 
Шашлик 350 гр 26,90 лв 
Котлет 270 гр 20,90 лв 
 

Добавки  
Барбекю сос 30мл  1.90лв 
Али е олио 30мл/Съдържа: яйца/ 1.90лв 
Винен сос 30мл 1.90лв 
Бернез сос 30мл /Съдържа: яйца/ 
1.90лв 
Ментов сос 30мл 1.90лв 

 

 
 
 

БАРБЕКЮ ЛИСТ 
ПРЕПОРЪЧАНО ОТ ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
 
Свинско месо: 
Вратна пържола      250гр                 11,90лв 
Котлетна пържола          300гр                11,90лв 
Свински ребра                 800гр               29,90лв 
Шашлик                                   350гр                 16,90лв 
Шиш в було                           250гр                 14,90лв 
Бекон              250 гр                  10,90лв 
Кебапче             90 гр                  2,40лв 
Кюфте                          90 гр                      2,40 лв 
Карначе 180 гр                                                   4,90 лв 
 

Сочно говеждо: 
Телешко филе         250 gr.                 34,90 лв 
Т-бон 350 гр                  39,90 
Кебапчета 10 бр 250 гр 9,90 лв 
Суджук 250 гр 9,90лв  
 

Говеждо -  Black angus 
Стриплойн Стек  /WAGYU/ 300 гр 42,90лв 
 

Птиче месо 
Шиш 350 гр  14,90лв 
Филе 250 гр 11,90 лв 
Пиле на грил ½  9,90лв 
 

Риба – улов на деня 
Лаврак 350гр 19.90лв 
Сьомга филе 200гр 21.90лв 
 

Създай своя бургер 
Бургер 100/180гр с маруля, домат, кисели 
краставички и прясно изпечено хлебче 
6.90лв/12.90лв 
/Съдържа: глутен, соев продукт/ 
Добавете топинг, страна и сос 
Видове топинг:  Чедър сирене/Съдържа: млечен 
продукт/, Бекон, Синьо Сирене/Съдържа: 

млечен продукт/, Пържен лук, Яйце/Съдържа: 

яйца/ или Пържени гъби с чесън 
Страни: Пържени картофи, Лучени рингове, 

Царевица кочан или Миксирана Салата 
Сосове: Коктейлен, Барбекю, Чеснов или Кол 

Слол /Съдържа:продукт от яйца/  
Добавки:   1.90лв 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Мариновани зеленчуци на 
скара 
Домати 200 гр 3,90 лв 
Чушки 200 гр 3,90 лв 
Патладжан 200 гр 3,90 лв 
Тиквички 200 гр 3,90 лв 
Гъби 200 гр 3,90 лв 
Лук 200 гр 3,90 лв 
Царевица кочан 110 гр 1,90 лв 
Моркови 200 гр 3,90 лв 
Печен картоф джагет 200 гр 3,90лв 
 

Гарнитури  
Картофи Уеджис 200гр 3.90лв 
Печени картофи 200гр 3.90лв 
Пържени картофи 150гр 1.90лв 
Бейби картофи соте 200гр 3.90лв 
Домати или краставици 100гр 1.90лв 
Мариновани зеленчуци на грил 200гр 3.90лв 
Лютеница 100гр 1.90лв 

 

 

 
 

 

 


