
„Креативността е силата да свързваш това, което изглежда, 
че не може да се свърже“

                                                                                                          Уилям Пломър

Скъпи Гости, 

вложихме цялата си любов в място, където можете да създадете 

и комбинирате своето ястие. Имате свободата да хапвате 

това, което обичате и да съчетаете различни продукти точно 

по Ваш вкус. Чувствайте се така, все едно сте у дома си, но някой 

друг ще сготви вместо Вас. Насладете се на цялата емоция, 

която можем да Ви предложим.

Бъдете креативни, защото това е мястото, където можете да 

си го позволите!

„Креативността е заразна.Предай я нататък“
                                                                          Алберт Айнщайн



Салати

Салата „Креативо“ 400 гр.       8.99лв.
/домати,моцарела,сушен домат,червен 
лук и песто/     

Нашите предложения

Салата „Тоскана“  300 гр.          9,49лв.
/микс свежи салати,мариновани 
тиквички, моцарела,тиквени семки и 
чипс от пармезан/ 

                           

Салата „Ретро“  400 гр.              9,99лв
/домати,мус от патладжан,биволско 
сирене,печени чушки и маслинова 
паста/                         

Салата с Бейби спанак 300 гр    .8,99лв
/бейби спанак,запечено сирене,червен 
лук, морков,яйце,сушени домати/ 

Салата с Козе сирене 300 гр. 12,99лв
/микс свежи салати,печено козе 
сирене,орехи, ягоди/.

Салата със Скариди
 и авокадо 350 гр.      12,99лв  
/микс свежи салати, скариди, авокадо, 
портокал и тиквени семки/ 

8.Салата Калмара   350 гр.      12,99лв.
/микс свежи салати, хрупкави калмари 
и чери домати/ 

Табуле с Киноа         300 гр.          8,99лв
/киноа, магданоз,домат,червен лук и 
лимонов дресинг, червен лук, каперси/ 
7

.



   
Микс от свежи салати   8.99лв. – 300 гр.
Айсберг     8.99лв. – 300 гр.
Бейби спанак    11.99лв. – 300 гр.
Рукола     11.99лв. – 300 гр.
Киноа     8.99лв. – 300 гр.
Домати,краставици     7.49лв. – 350 гр

Креативни Салати                 
Създайте своята Салата 

ДобавкиСирена

 Зеленчуци

Ядки

Други

Дресинги

Песто

Цитросов

Цезар 

Балсамова редукция

Моцарела
Синьо сирене

Биволско
Бяло с подправки

Козе /запечено/
Кедрови ядки

Тиквени  семки
Орехи

Авокадо
Чери  домати
Чушки

Краставици
Домати
Царевица

Маслини, киноа, ягоди
печена чушка, сушен домат, 

кисели краставички, 
яйце

Пилешко филе

Риба тон

Пушена сьомга
Шунка

Морски дарове
Скариди

Прошуто крудо

Бекон

Основи  

Рукола, бейби спанак, 
айсберг, микс свежи 

салати



Стартери
Деконстроирани брускети 
„Креативо“  250гр.          8,99лв
6 бр.по избор: 
-Маслинова паста
-Домати с моцарела и босилек   
-Пушена сьомга и филаделфия   

Домашно приготвени разядки 250 гр. 
3бр. по избор:         8,99лв.  
-Тарама хайвер 
по домашна рецепта 
-Домашен пастет от сьомга        
 -Хумус     
-Гуакамоле
-Пюре от патладжан 
-Маслинова паста
 Поднесени с домашна пита бред

Спаначени кюфтета  200 гр      6,99лв

Запечена моцарела 
с прошуто  200гр.                               7,49лв

  

Запечено Козе сирене  200 гр.  11.99лв
/поднесено върху легло от сотиран 
спанак със сметана, див лук, сушени 
домати и пресни гъби\

Клуб сандвич „Креативо“ 400гр.  8,49лв
/пилешко филе,бекон,яйце и 
майонеза поднесен с пържени 
картофи/

Джак Даниелс 
бургер „Креативо“   400гр.      9,49лв  
/телешки бургер,бекон,кашкавал 
и сос „Джак Данниелс“ поднесен с 
домашни пържени картофи/

                                



Пица „Креативо“           12,99лв
/доматен сос,спанак,пармезан, 
рикота,моцарела,шунка, /

Пица Бейби          12,99лв
/сметанов сос, моцарела, пилешко 
филе, бейби спанак/

Пици с тесто по избор  32см.
Нашите предложения:

Пици

Пица Зелена наслада                   11,99лв
/доматен сос, моцарела, бяла 
моцарела, пресен босилек, песто, 
прясна чушка, прясна тиквичка, 
зехтин/

Пица Пилето                      12.99лв
/барбекю сос,моцарела,бекон, пресен 
домат, пилешко филе/

.

     Домати
  Кисели 
  краставици
  Пресни чушки
  Гъби
  Маслини 
  Царевица 
  Каперси 
     Лук

Топено сирене
Синьо сирене
Моцарела
Пармезан 
Бяло сирене
Чедар

Други- 2,99

Създайте  своята Пица   32см.

   Бяло тесто                         6,99лв
Пълнозърнесто тесто            6,99лв
Тесто Сепия          7.99лв

Основи          Пица маргарита   

    Рукола
  Бейби спанак
 Халапеньос
  Ананас
  Сушени домати
    Рулца от раци
       Песто
         Дженовезе

зеленчуци – 1.09 сирене – 2.49

Добавки

      Шунка 
    Бекон
   Пеперони 
   Кренвирш 
  Пилешко филе
  Чоризо
   Прошуто Крудо

колбаси – 3,49 

Морски – 4.99
Риба Тон
       Аншоа



Морски дарове
Октопод „Креативо“ поднесен със 
зеленчуково пюре    300гр          29,99лв
 

Сотирани калмари         15,99лв
с чери домати и каперси    250гр

Сотирани                   17,99лв
Кралски скариди  200гр
/бяло вино,чесън и зехтин/

Скариди с доматен сос                19,99лв
и пармезан 280гр.
 

Хрупкави калмари   200гр.         14,99лв



Риба
Нашите предложения

Стек от жълтоперест
Риба тон „Креативо“  400гр.    25,99лв
/поднесен със зеленчуково пюре /

  

Създайте своето рибно ястие

Грилована сьомга
 /поднесена със пюре от моркови / 
 400 гр.                                                                 19,99лв
 

                   

   
Калкан                                            100гр.              11.00лв. 
Ципура на BBQ*                       300гр.              14,99лв  
Лаврак на BBQ*                       300гр.               14,99лв 
Грилована Сьомга*                200гр.              16,99лв 

Гарнитури  150гр.    2,99лв

 Сосове

Лимонов дресинг

Тартар    

Азиатски сос

Основи  

Печена царевица 

Ориз Арборио

Зеленчуково пюре   

Печен картоф на фурна

Зелнчукова скара 

Микс от свежи салати

Домашни пържени картофи



Гарнитури  150гр.    2,99лв

Пиле „Фагидас“ поднесено с 
тортила   400 гр                                     10,99лв
/пилешко филе,гъби,чушки,лук,лют 
пипер и гуакамоле/

Нашите предложения от пилешко
Пилешко

Пиле с Моцарела поднесено върху 
зеленчуково пюре    400гр          10,99лв
/пилешко филе,моцарела,сушени 
домати и сос песто/

Песто сос 

Гъбен сос

Млечен сос

Манго сос

BBQ сос

Пикантен

 Сосове

 Създайте своето  ястие от пилешко филе

   
Пилешко филе на тиган        6,99лв
Пилешко филе на скара*       6,99лв
Хрупкаво пиле                            7,79лв

Основа  200гр

Печена царевица 

Ориз Арборио

Зеленчуково пюре   

Печен картоф на фурна

Зелнчукова скара 

Микс от свежи салати

Домашни пържени картофи



Нашите предложения от свинско месо
Свинско

Запечен свински Джолан поднесен с 
печен  картоф на фурна  
400 гр                                                                    13,99лв

Свинско „Фагидас“ поднесено с 
тортила    400гр                                12,99лв
/свинско филе,гъби,чушки,лук,лют 
пипер и гуакамоле/

Гарнитури  150гр.    2,99лв

BBQ сос 

Jack Daniels сос

Гъбен сос

Манго сос

Боронков сос 

 Сосове

Създай свое ястие от свински ребра или свинско бон филе

   
Запечени свински ребра в BBQ сос  11,49лв – 300гр
Запечени свински Ребра в Jack Daniels сос 12,49лв - 300гр
Свински ребра на BBQ*    10,49лв - 300гр
Свинско филе на тиган    8,49лв – 200гр
Свинско филе на BBQ*    8,49лв – 200 гр.

Основи

Печена царевица 

Ориз Арборио

Зеленчуково пюре   

Печен картоф на фурна

Зелнчукова скара 

Микс от свежи салати

Домашни пържени картофи

Свински джолан Свинско „Фагидас“ 

Свински ребра в BBQ сос Свински Ребра в Jack Daniels сос  



Гарнитури  150гр.    2,99лв

   

Рибай стек* (пепър, джак даниелс или гъбен сос)            43,00 лв.
Младо петле*      15,99лв
Млечно печено телешко      13,99лв
Агнешко печенo       14,99лв
Агнешки колетчета на BBQ               18,99лв
Заешко руле                                            11,99лв

Основи

Специални предложения  -  200гр

*Всичко меса, които избрахме за вас са охладени и се приготвят на скара с 
вулканични камъни.

Печена царевица 

Ориз Арборио

Зеленчуково пюре   

Печен картоф на фурна

Зелнчукова скара 

Микс от свежи салати

Домашни пържени картофи

*Рибай стек *Младо петле 

Млечно печено телешко                 Агнешко печено                                  

пепър сос

джак даниелс сос 
гъбен сос



Нашите десерти с вашите добавки
Десерти

Орео чийзкейк 180гр.        5,49лв

 

Лава кейк 180гр.        6,49лв. 

Ябълков щрудел 180гр.        4,99лв

Домашна Торта с маскарпоне и 
тиква 180гр.            5,99лв

1 лв

Топка сладолед

Сладко от боровинки

Мед

Шоколад

Плодове

е дт а й дя ов ба ар виба тз ееН



Алергени, използвани в продуктите

1. Зърнени култури, съдържащи глутен 

2. Ракообразни и продукти от тях 

3. Яйца и продукти от тях. 

4. Риба и рибни продукти

5. Фъстъци и продукти от тях

6. Соя и соеви продукти

7. Мляко и млечни продукти

8. Ядки

9. Целина и продукти от нея

10. Синап и продукти от него; 

11. Сусамово семе и продукти от него 

12. Серен диоксид и сулфити 

13. Лупина и продукти от нея 

14. Мекотели и продукти от тях


