
В��А Ч�НКА
Житието на Мар�о Чин�а �атира от XV �е�. 
По него �реме Венеция и Генуа са госпо�ари на 

Сре�и�емно море. Генуе�ците получа�ат ра�решение от 
Константин XI �а �онтрол на� проли�ите �рай 

�и�антийс�ата столица и по� �ещото �оман��ане на 
�оеначални�а ��о�ани ��устиниани беле�ат побе�и. 
В то�и флот попа�а и мла�ият тос�анец Мар�о Чин�а. 
Качест�ата на смелия моря� не убяг�ат от погле�а на 

��устиниани. За �рат�о �реме Мар�о ста�а 
�оман�ир на търго�с�а и �оенна флотилия. Съ�бата го 

и�праща и � Черно море, �оето �ипи от 
пиратс�и набе�и на �онс�и �а�аци.

Точно ту�, � сърцето на �урортния �омпле�с 
С�. с�. Константин и Елена, на се�ер от 

руините на �и�антийс�ата �репост „Кастрици”, Мар�о Чин�а и�гра��а �аста�а.
�е �а мо�еше �амъ�ът �а го�ори! Tа �а ра��а�е �а по��и�ите му, �а то�а �а� 

�еле�ният �оин и и��усен морепла�ател ра�би�а �а�аш�ата флотилия и �ала�я 
�о�ачите на �лано�ете й, а после о�о�а�а � �афе� е�ин от тях, про�ес�ай�и го на �ула � 

с�оята �аста�а �а на�и�ание на �раго�ете си. �е �а мо�еше и �ълните �а го�орят! 
Щяха �а ра��а�ат �а бохемс�ата му �уша, �а хуба�ото �ино, �а �обрата храна, �а 

�раси�ите �ени и �а пищните оргии, по�сла��ащи нощите му. Неслучайно гербът на 
флотилията на Мар�о Чин�а е и�обра�я�ал ми�а Scallop, � �оято ��е спиращи �ъха 

русал�и примам�ат с �расотата си.
Сле�ите на тос�анс�ия морепла�ател се губят с пре��емането на Константинопол от 

Мехме� II, �огато Мар�о е и�пратен �а брани по море �и�антийс�ата столица. 
Но �се па� не е и�че�нал напълно. В бли�ост �о опо�арената �репост „Кастрици” се 

поя�я�а но�о селище Кестрич – сегашният �арненс�ит ��артал Виница. В него �и�еят 
много �ръ�ни насле�ници на тос�анс�ия морепла�ател – неи�бе�но, сле� тол�о�а бурни 

нощи с �раси�ите „русал�и“ от „Кастрици”.
Що се отнася �о името „Вила Чин�а”, то е спорно. Ня�ои смятат, че носи името на 

Мар�о. �руги, че е на�о�ана та�а �ара�и �амъ�а чин�а, от �ойто е и�гра�ена. А споре� 
трети, „Вила Чин�а” носи на��анието си от мал�ите сла��опойни чин�и, �оито летят 

на� то�и �раси� бряг.



Натура 
Белен розов домат, краставица, печен пипер на жар, 

�бяло сирене, маслини и лук  
- ��� г �,�� лв.

 
�Цезар�  - салата �Литъл джем�, татаки от риба тон, 

�,�,�,�,��рукола, авокадо, пармезан и крутони  
- ��� г ��,�� лв. 

Скариди и калмари, приготвени на плоча, 
поднесени върху цветна салата, чери домати, 

�,��авокадо, маслини �Таджаска� и винегрет от маракуя  
- ��� г ��,�� лв. 

Пушена сьомга с микс от свежи салати, рукола, краставица, 
�,��авокадо и цитрусов дресинг  

- ��� г ��,�� лв. 

Микс от свежи салати, парченца октопод, 
�,��,��рукола, сусам, сушени чери домати и сос от стриди  

- ��� г �,�� лв.
 

Салата �Фреш� - чери домат, краставици, 
репички, авокадо, червен пипер, зелен лук, маслини 

�Таджаска� и магданоз 
- ��� г  �,�� лв.

 
�Бурата с розов домат и рукола  

- ��� г ��,�� лв. 



Предястия
1,4Тарама хайвер

- 150 г 5,90 лв. 

Рибарско плато - 
тарама хайвер, прeсносолна хамсия 

1,4и маслини "Таджаска"  
- 220 г 10,90 лв. 

Тартар от риба тон, 
4,10,11поднесен в мариновано авокадо  

- 180 г 15,90 лв. 

Печено авокадо на жар, 
поднесено със салца от розов домат, 

7билки, лук и фета сирене  
- 180 г 9,90 лв.

 
Крокети от черноморска риба, 

3,4,7поднесени с цитрусово айоли  
- 180 г 9,90 лв. 

Гъши дроб със салата от горски плодове, 
сос с марсала и розов пипер 

- 180 г 17,90 лв. 

Рибарска страст 
4,9Супа от калкан  

- 400 мл 9,90 лв. 

„Том-Юм" - кокосова супа със скариди, 
рибно филе, лимонова трева, 

2,4гъби и зелен лук  
- 300 мл 11,90 лв.



Паста и ризото 
Спагети Марко Чинка - 

домашна паста със скариди, калмари, 
черна мида, бяла мида и мида �Вонголе� 

 �,�� в сос от домат �Сан Марцано�
- ��� г ��,�� лв. 

 �,�Талиателе сос �Болонез�  
- ��� г ��,�� лв. 

�,�,��Ризото с морски дарове  
- ��� г ��,�� лв. 

�Ризото с манатарки и бял трюфел  
- ��� г ��,�� лв. 

Морски дарове 
Плато �Морски дар� - 

�,�,��скариди, калмари, рапани и октопод  
- ��� г ��,�� лв. 

�Крака от кралски краб  
- ��� г ��,�� лв. 

Рапани и миди 
7,14Черноморски рапани в сос от сирена  

- 200 г 12,90 лв. 

Видове миди (бяла, черна, "Вонголе") 
7,14в маслен сос с аромат на юзу лимон  

- 400 г 11,90 лв. 

7,14Черноморски миди и айоли сос с черен чесън  
- 600 г 12,90 лв. 

Черноморски миди със сос от чесън, 
7,14лимон и ретро горчица  

- 600 г 11,90 лв. 



Октопод 
3,14Октопод на жар с айоли от черен чесън и лимонов сос  

- 150 г 25,90 лв. 

Калмари 
14Калмар на плоча със сос от зехтин и лимон  

- 200 г 15,90 лв. 

1,3,14Фритиран калмар с цитрусово айоли  
- 200 г 15,90 лв. 

 Калмар с коричка от японски галета "Панко" 
1,14в сос от манго, лайм и чили

- 200 г 15,90 лв. 

Скариди 
2Скариди на плоча със сладко-кисел сос  

- 200 г 19,90 лв. 

2Тигрови скариди със сос от манго и мента  
- 200 г 20,90 лв. 

2,7Тигрови скариди с мус от авокадо и масло "Кафе дьо Пари"  
- 200 г 20,90 лв. 

Далян 
4Риба на деня  

1,4Калкан котлет, пържен в тиган  
- 350 г 42,90 лв. 

4,7Лаврак филе на плоча с ризото от лимец, спанак и маслен сос  
- 300 г 21,90 лв. 

3,4,7Филе от сьомга на жар със сос "Беарнез" и картофено пюре  
- 200 г 22,90 лв. 

4Стек от червена риба тон с грил авокадо, нар и босилек  
- 200 г 26,90 лв. 



Ястия на жар 
7Филе от патица и сос от марсала и летен трюфел  

- 200 г 16,90 лв. 

7Пилешко филе на плоча и сос "Горгондзола"  
- 200 г 11,90 лв. 

Кралски котлет от фермерско прасе 
- 300 г 15,90 лв. 

Преса - стек от иберийско прасе 
- 200 г 27,90 лв. 

Секрето - стек от иберийско прасе 
- 200 г 22,90 лв. 

Агнешки котлети, овкусени с ароматно песто 
от градински билки 

- 180 г 25,90 лв. 

"Осо буко" - задушен телешки джолан, 
поднесен върху ризото 1,7,9"Миланезе"  

- 500 г 25,90 лв. 

Сирлойн стек от "Блек Ангъс", поднесен 
2,3,7с тигрови скариди и сос "Беарнез"  

- 250 г 36,90 лв. 

Рибай стек "Блек Ангъс" от Небраска 
- 100 г 24,90 лв. 

Гарнитури 
Зеленчуци на плоча - 200 г 4,90 лв. 

7Спанак а ла крем  - 200 г 4,90 лв. 

7Розмаринови картофи  - 200 г 4,90 лв. 

Пържени картофи - 200 г 5,90 лв. 

Зелени аспержи на плоча - 100 г 16,90 лв. 

7Картофено пюре  - 200 г 4,90 лв. 



Десерти 
Десерт "Павлова" - хрупкава целувка, 

3,7маскарпоне крем и горски плодове  
- 160 г 6,90 лв. 

"Натура" - суров блат с ядки и рожков, 
8праскови, лешников мус и ванилова емулсия  

- 160 г 8,90 лв. 

Чийзкейк с бадемова бисквита и мус 
1,3,7,8с карамелизирано мляко  

- 180 г 7,90 лв. 

Торта с конфитирани ягоди, 
1,3,7,8пралина шамфъстък, маскарпоне и спанак  

- 180 г 8,90 лв. 

Кокосов бар с мус от матча, 
1,3,7,8кремю с юзу лимон и сорбе от манго  

- 140 г 6,90 лв. 

Шоколадов мус, бадемова платка 
1,3,7,8с мента и кремю с лайм  

- 140 г 8,90 лв. 



Напитки 
Минерална вода Горна Баня � - ��� мл �,�� лв. 

Минерална вода Горна Баня � - ���� мл �,�� лв. 

Минерална вода Аква Пана, 
Минерална вода Сан Пелегрино - ��� мл �,�� лв. 

Минерална вода Перие - ��� мл �,�� лв. 

Кока-Кола, Кока-Кола без захар - ��� мл �,�� лв. 

Фанта - Портокал, Лимон, вкусове - ��� мл �,�� лв. 

Спрайт - ��� мл �,�� лв. 

Швепс - Тоник, Мандарина, Битер лимон - ��� мл �,�� лв.

Швепс Клуб сода - ��� мл �,�� лв. 

Натурален сок Капи - ��� мл �,�� лв. 

Студен чай Фюзтий - 
Праскова Хибискус, Лимон и лимонена трева  - ��� мл �,�� лв. 

Ред Бул - ��� мл �,�� лв. 

Топли напитки 
Кафе еспресо Илли - �� мл �,�� лв. 

 



Бутилирана бира 
Стела Артоа - ��� мл �,�� лв. 

Бекс - ��� мл �,�� лв. 

Каменица - ��� мл �,�� лв. 

Леффе - светло, тъмно - ��� мл �,�� лв. 

Милър - ��� мл �,�� лв.

Корона - ��� мл �,�� лв.

Францисканер - ��� мл �,�� лв. 

Стела Артоа сайдер - ��� мл �,�� лв. 

Стела Артоа безалкохолна - ��� мл �,�� лв.

Наливна бира 
Стела Артоа - ��� мл �,�� лв. 

Стела Артоа - ��� мл �,�� лв. 
 



Ракии 
Мускатова ракия �Солитер“ - �� мл �,�� лв.

 
Бургаска мускатова - �� мл �,�� лв. 

Буковска лозова - �� мл �,�� лв. 

Стралджанска мускатова - специална селекция - �� мл �,�� лв. 

Бургас �� - �� мл �,�� лв. 

Бургас �� Барел - �� мл �,�� лв. 

Троянска сливова �� г. - �� мл ��,�� лв. 

Кайсиева ракия �Хуберт“ - �� мл �,�� лв. 

Една Винена ракия - �� мл �,�� лв. 

Дюлева ракия Монограм - �� мл �,�� лв. 

Анасонови напитки 
Узо �� - �� мл �,�� лв. 

Узо Пломари - �� мл �,�� лв. 

Узо Пломари - ��� мл ��,�� лв. 

Узо Мини - �� мл �,�� лв. 

Узо Мини - ��� мл ��,�� лв. 

Узо Барбаяни - �� мл �,�� лв. 

Узо Казанисто Ступаки - �� мл �,�� лв. 

Перно - �� мл �,�� лв. 

Арак - �� мл ��,�� лв. 

 



Джин 
Брокърс Лондон Драй - �� мл �,�� лв. 

Джин Маре - �� мл ��,�� лв. 
 

Водка 
Царская Чарка Золотая - �� мл �,�� лв. 

Руски Стандарт Голд - �� мл �,�� лв. 

Руски Стандарт Платинум - �� мл �,�� лв.
 

Белуга - �� мл ��,�� лв. 

Грей Гус - �� мл ��,�� лв. 
 

Уиски 
Бушмилс - �� мл �,�� лв. 

Блек Буш - �� мл �,�� лв. 

Джони Уокър Блек Лейбъл �� г. - �� мл ��,�� лв. 

Гленфидих �� г. - �� мл ��,�� лв. 

Джак Даниелс Джентълмен - �� мл ��,�� лв. 
 

Диджестиви 
Йегермайстер - �� мл �,�� лв. 

Бранка Мента - �� мл �,�� лв. 

Фернет Бранка - �� мл �,�� лв. 

Лимончело - �� мл �,�� лв. 

Ликьор от зелени орехчета - �� мл �,�� лв. 

 



Списък на потенциалните алергени 
1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, ръж, ечемик, овес, спелта (вид пшеница), 

камут (вид едра твърда пшеница) или техни 
хибридни сортове, както и продукти от тях, с изключение на: 
а) глюкозен сироп на пшенична основа, включително декстроза

б) малтодекстрини на пшенична основа
в) глюкозен сироп на ечемична основа

г) зърнени култури, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително етилов 
алкохол от селскостопански произход. 

2. Ракообразни и продукти от тях. 
3. Яйца и продукти от тях. 

4. Риба и рибни продукти с изключение на: 
а) рибен желатин, използван като носител на витамини или каротиноидни заготовки 

б) рибен желатин или рибен клей, използван като подобряващ агент в бира и вино. 
5. Фъстъци и продукти от тях. 

6. Соя и соеви продукти с изключение на: 
а) напълно рафинирани соево масло и мазнина

б) натурални смесени токофероли (E306), натурален D-алфа токоферол, натурален 
D-алфа токоферолацетат, натурален D-алфа токоферолсукцинат от 

соеви източници
в) фитостероли и фитостеролови естери от растителни масла, получени от соеви източници

г) растителен станолов естер, произведен от стероли на растителни масла от соеви източници.
7. Мляко и млечни продукти (включително лактоза) с изключение на: 

а) суроватка, използвана за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от 
селскостопански произход

б) лактитол. 
8. Ядки, а именно: бадеми (Amygdaluscommunis L.), лешници (Corylusavellana), орехи (Juglansregia), кашу 

(Anacardiumoccidentale), пеканови ядки 
(Caryaillinoiesis (Wangenh.) К. Koch), бразилски орехи (Bertholletiaexcelsa), шамфъстък (Pistaciavera), 

орехи макадамия или орехи Куинсленд 
(Macadamiaternifolia) и продукти от тях с изключение на ядки, използвани за производство на 

алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от 
селскостопански произход. 

9. Целина и продукти от нея. 
10. Синап и продукти от него. 

11. Сусамово семе и продукти от него. 
12. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени под формата на 

2общ SO , който следва да се изчисли за 
продуктите, предлагани готови за консумация или върнати към първоначално състояние съгласно 

указанията на производителя. 
13. Лупина и продукти от нея. 

14. Мекотели и продукти от тях.



Nature 
Peeled pink tomatoes, cucumbers, 

7charcoal-roasted pepper, white cheese, olives and onions  
 - 400 g 9.90 BGN

Caesar Salad - Little Gem Salad, tuna tataki,
1,3,4,7,10 rucola, avocado, parmesan and croutons  

- 250 g 19.90 BGN

Shrimps and calamari, cooked over a hot plate 
and served mixed with crispy lettuce, cherry tomatoes, 

2,14avocado, Taggiasca olives and Passion Fruit vinaigrette  
- 300 g 19.90 BGN

Smoked salmon with mix of green salads, 
4,10rucola, cucumber, avocado and citrus dressing  

- 250 g 10.90 BGN

Mix of green salads, octopus pieces, rucola, 
1,11,14sesame, dried cherry tomatoes and oyster sauce  

- 250 g 9.90 BGN

Fresh Salad - cherry tomatoes, cucumbers, radishes, avocado, 
red pepper, spring onions, Taggiasca olives and parsley 

- 300 g 8.90 BGN

7Burrata with pink tomatoes and и rucola  
- 450 g 19.90 BGN



Starters
Tarama caviar - 

1,4homemade caviar dip of sea fish  
- 150 g 5.90 BGN

Fisherman’s plate - Tarama caviar - 
homemade caviar dip of sea fish, fresh-salted 

1,4anchovies and Taggiasca olives  
- 220 g 10.90 BGN

Tartar of tuna fish, 
4,10,11served with marinated avocado  

- 180 g 15.90 BGN

Charcoal-grilled avocado, served with pink tomatoes, 
7herbs, onions and feta cheese salsa  

- 180 g 9.90 BGN

3,4,7Black Sea fish croquettes, served with citrus aioli  
- 180 g 9.90 BGN

Foie Gras with forest fruit salad, 
Marsala sauce and pink pepper 

- 180 g 17.90 BGN

Fisherman’s Passion 
4,9Turbot soup  

- 400 ml 9.90 BGN

Tom Yum - coconut soup with shrimps, 
2,4fish fillet, lemongrass, mushrooms and spring onions  

- 300 ml 11.90 BGN



Pasta and Risottо
Marco Chinca Spaghetti - 

homemade pasta with shrimps, calamari, 
black mussels, Vongole mussels in 

�,��San Marzano tomato sauce  
- ��� g ��.�� BGN

�,�Tagliatelle Bolognese  
- ��� g ��.�� BGN

�,�,��Seafood risotto  
- ��� g ��.�� BGN

�Boletus mushroom and white truffle risotto  
- ��� g ��.�� BGN

Seafood 
Seafood Plate - 

�,�,��shrimps, calamari, whelk and octopus  
- ��� g ��.�� BGN

�King crab legs  
- ��� g ��.�� BGN

Whelk and Mussels 
7,14Black Sea whelk in cheese sauce  

- 200 g 12.90 BGN

Mussel Mix of white, black, Vongole mussels 
7,14in yuzu lemon-butter sauce  

- 400 g 11.90 BGN

7,14Black Sea mussels in black garlic aioli sauce  
- 600 g 12.90 BGN

Black Sea mussels in 
7,14garlic, lemon and retro-mustard sauce  

- 600 g 11.90 BGN



Octopus 
3,14Charcoal-grilled octopus with black garlic and lemon sauce  

- 150 g 25.90 BGN

Calamari 
14Calamari, cooked over a hot plate with olive oil and lemon sauce  

- 200 g 15.90 BGN

1,3,14Fried calamari with citrus aioli  
- 200 g 15.90 BGN

Japanese Panco - breadcrumbs fried calamari 
1,14with mango, lime and chili sauce

- 200 g 15.90 BGN

Shrimps 
Shrimps, cooked over a hot plate 

2with sweet and sour sauce  
- 200 g 19.90 BGN

2Tiger shrimps in mango and peppermint sauce  
- 200 g 20.90 BGN

2,7Tiger shrimps with avocado mousse and Café de Paris butter  
- 200 g 20.90 BGN

Trap-net 
4Fish of the day  

1,4Pan-fried turbot fillet  
- 350 g 42.90 BGN

4,7Sea bass, cooked over a hot plate with spelt, spinach and butter sauce  
- 300 g 21.90 BGN

3,4,7Charcoal-grilled Salmon fillet with Béarnaise sauce and potato puree
- 200 g 22.90 BGN

4Grilled red tuna fish with avocado, pomegranate and basil  
- 200 g 26.90 BGN



Charcoal Grilled Dishes
7Duck fillet with Marsala and summer truffle sauce  

 - 200 g 16.90 BGN

Chicken fillet, cooked over a hot plate 
7with Gorgonzola sauce  

- 200 g 11.90 BGN

Royal cutlet from farm pig 
- 300 g 15.90 BGN

Iberico pork Presa steak 
- 200 g 27.90 BGN

Iberico pork Secreto steak 
- 200 g 22.90 BGN

Lamb chops with garden herb pesto 
- 180 g 25.90 BGN

1,7,9Osso Buco - stewed veal leg, served with Milanese risotto  
- 500 g 25.90 BGN

Black Angus sirloin steak, 
2,3,7served with tiger shrimps and Béarnaise sauce  

- 220 g 36.90 BGN

Black Angus ribeye steak from Nebraska 
- 100 g 24.90 BGN

Side Dishes
Vegetables, cooked over a hot plate - 200 g 4.90 BGN

7Spinach a-la-crème  - 200 g 4.90 BGN

7Rosemary potatoes  - 200 g 4.90 BGN

French fries - 200 g 5.90 BGN

Green asparagus, cooked over a hot plate - 100 g 16.90 BGN

7Potato puree  - 200 g 4.90 BGN



Desserts 
Pavlova Cake - 

crispy egg white and sugar crust, 
3,7mascarpone and forest fruit  

- 160 g 6.90 BGN

Nature - raw pastry of nuts and 
carob seed, peaches, 

8hazelnut mousse and vanilla  
- 160 g 8.90 BGN

Cheesecake with an almond cookie 
1,3,7,8and caramelized milk mousse  

- 180 g 7.90 BGN

Tart with strawberry confit, 
1,3,7,8pistachio praline, mascarpone and spinach  

- 180 g 8.90 BGN

Coconut bar with matcha mousse, 
1,3,7,8yuzu lemon crème and mango sorbet  

- 140 g 6.90 BGN

Chocolate mousse, almond pastry 
1,3,7,8with peppermint and lime crème  

- 140 g 8.90 BGN



Drinks
Gorna Banya � Mineral water - ��� ml �.�� BGN

Gorna Banya � Mineral water - ���� ml �.�� BGN

Acqua Panna Mineral water, 
San Pellegrino Mineral water - ��� ml �.�� BGN

Perrier Mineral water - ��� ml �.�� BGN

Coca-Cola, Coca-Cola Zero - ��� ml �.�� BGN

Fanta - Orange, Lemon - ��� ml �.�� BGN

Sprite - ��� ml �.�� BGN

Schweppes - Tonic, Tangerine, Bitter lemon - ��� ml �.�� BGN

Schweppes Club Soda - ��� ml �.�� BGN

Cappy Natural juice - ��� ml �.�� BGN

Fuzetea Ice tea - 
Peach & Hibiscus, Lemon & Lemongrass - ��� ml �.�� BGN

Red Bull - ��� ml �.�� BGN

Hot Drinks 
Illy Espresso - �� ml �.�� BGN

 



Bottled Beer
Stella Artois - ��� ml �.�� BGN

Staropramen - ��� ml �.�� BGN

Becks - ��� ml �.�� BGN

Kamenitza - ��� ml �.�� BGN

Leffe - blonde, brune - ��� ml �.�� BGN

Miller - ��� ml �.�� BGN

Corona - ��� ml �.�� BGN

Franziskaner - ��� ml �.�� BGN

Stella Artois Cider - ��� ml �.�� BGN

Stella Artois non-alcoholic - ��� ml �.�� BGN

Tap Beer
Stella Artois - ��� ml �.�� BGN

Stella Artois - ��� ml �.�� BGN
 



Rakia - Bulgarian Fruit Brandy
Solitaire Muscat Rakia �� ml �.�� BGN - 

Burgas Muscat Grape Rakia �� ml �.�� BGN - 

Bukovska Lozova - Tamjanka Grape Rakia �� ml �.�� BGN - 

Muscat Grape Rakia Special Selection �� ml �.�� BGN - 

Burgas �� Grape Rakia �� ml �.�� BGN - 

Burgas �� Barrel Aged Grape Rakia �� ml �.�� BGN - 

Troyan Plum Rakia Special Reserve �� yo �� ml ��.�� BGN - 

EDNa Wine Spirit Rakia - wine blended brandy �� ml �.�� BGN - 

Hubert ���� Apricot Brandy - Serbia �� ml �.�� BGN - 

Monogram Quince Brandy - Bosnia and Herzegovina �� ml �.�� BGN - 

Anise Drinks 
Ouzo �� - �� ml �.�� BGN

Ouzo Plomari - �� ml �.�� BGN

Ouzo Plomari - ��� ml ��.�� BGN

Ouzo Mini - �� ml �.�� BGN

Ouzo Mini - ��� ml ��.�� BGN

Ouzo Barbayanni - �� ml �.�� BGN

Ouzo Kazanisto Stoupakis - �� ml �.�� BGN

Pernod - �� ml �.�� BGN

Arak - �� ml ��.�� BGN

 



Gin 
Broker�s London Dry - �� ml �.�� BGN

Gin Mare - �� ml ��.�� BGN
 

Vodka 
Royal Glass - �� ml �.�� BGN

Russian Standard Gold - �� ml �.�� BGN

Russian Standard Platinum - �� ml �.�� BGN

Beluga - �� ml ��.�� BGN

Grey Goose - �� ml ��.�� BGN
 

Whiskey
Bushmills - �� ml �.�� BGN

Black Bush - �� ml �.�� BGN

Johnnie Walker Black Label �� yo - �� ml ��.�� BGN

Glenfiddich �� yo - �� ml ��.�� BGN

Jack Daniel�s Gentleman Jack - �� ml ��.�� BGN
 

Digestives
Jagermeister - �� ml �.�� BGN

Branca Menta - �� ml �.�� BGN

Fernet Branca - �� ml �.�� BGN

Limoncello - �� ml �.�� BGN

Green baby walnut liqueur - �� ml �.�� BGN

 


