
РАЗЯДКИ APPETIZERS 140ГР.

Домашно кьопоолу с крем от козе сирене и препечен хляб 8.90
“Kyopolou”, cream of goat’s cheese and our signature fresh baked bread

Тарама хайвер, поднесена с оризов чипс
“Tarama”, served with rice chips 7.90

Крем от сурово-сушен Петрохан, хрупкава леща
Dried and cured sausage mousse, lentil chips 7.90

„Северняшка Сиренява лютика“ с печена червена чушка, 
прясна чубрица и магданоз 7.90
Local white cheese appetizer, baked red pepper, 
savoury and parsley, served with our signature fresh baked bread

Хрупкави черноморски скариди, саламурийка от Шабла,
майонеза от зелен лимон 9.90
Fried Black sea prawns, Black sea marinate, homemade mayo with lime

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



САЛАТИ SALADS 280ГР

Шопска салата сезонни домати, краставици,  9.90
маринован червен лук, печена червена чушка, 
сняг от краве сирене, аромат на ракия
„Shopska”salad seasonal tomatoes, cucumber, pickled 
red onion segments, baked red pepper, snow from
local white cheese, grappa foam

Салата „Българка“ с розови и чери домати, 14.90
печена червена чушка, биволско сирене и
дресинг с домашно овче кисело мляко
“Bulgarka” salad with pink and cherry tomatoes,
baked and marinated red pepper, buffalo cheese
and fermented yoghurt dressing 

Салата „Нестинарка“ с розови домати, крутони 12.90
запечено козе сирене, магданоз 
“Nestinarka” salad with pink tomatoes,  
baked local goat’s cheese, parsley

Салата от Булгур Свежа комбинация от булгур,  11.90
розов домат, магданоз, мента, червен лук и лимонов дресинг
Bulgur salad with pink tomatoes, fresh parsley mint, 
red onion, pickled parsley roots, lemon foam

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



Салата с Еленски бут, микс свежи салати,  14.90
конфитиран домат, маринован патладжан,
лешници и яйца от пъдпъдък
Salt-Cured pork leg salad fresh salad mix, confit tomatoes, marinated egg-
plant, baked hazelnuts, quail eggs

Салата от маринована черноморска риба 12.90
с репички, червен лук, сос „Тартар“ със зелена ябълка, 
винегрет с девисил, магданоз и люта чушка
Salad with marinated Black sea mussels, radishes,
pickled red onion, tartare sauce with granny smith, bulgarian aguachile

Салата със зрял овчи кашкавал,  14.90
микс свежи салати, винегрет от жива мая, 
круши, винен сос от Гъмза и карамелизирани орехи 
Salad with aged yellow sheeps cheese, fresh salad mix,
burned yeast vinaigrette, compressed and smoked pears, 
dark red wine dressing with “Gamza”, caramelized walnuts

СУПА НА ДЕНЯ/SOUP OF THE DAY

*Попитайте вашия сервитьор за нашите дневни предложения
*Please, ask our waiter for daily recommedations

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



ПРЕДЯСТИЯ/STARTERS 200ГР

Качамак с манатарки, поширано яйце,  15.90
краве сирене, пръжки, топло масло с червен пипер
„Kachamak” maize flour with porcini mushrooms,
poached free-range egg, pork scratchings, 
smoked paprika burned butter

Калмари на барбекю, сервирани с родопска  17.90
брънза от  овчи кашкавал, пържени ранни краставици, 
хрупкав лук и майонеза от зелен лимон
Baby calamari, cooked in barbecue, yellow aged cottage cheese, 
fried cucumber, crispy onions and home made lime mayo90

Хрупкави скариди върху сос от мастика,  26.90
девисил, печени домати и пушено краве сирене
Vannamei Prawns with ouzo, selim, baked tomatoes, 
smoked white local cheese

Телешки момици с пушено краве сирене, крокети 27.90
от коприва, рагу от сезонни диви гъби и крем от черен чесън
Pan fried beef sweetbreads, served with smoked white local cheese, 
nettle croquettes, wild mushrooms ragout, cream of fermented garlic

Октопод на барбекю, сервиран с  29.90
хайдушка бобена яхния с боб от Куртово Конаре,
бабек и пресен джоджен
Marinated octopus, cooked in barbecue, served with old-style bean stew, 
cured sausage and fresh mint

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



Бавно сготвен Телешки език в чисто масло, с 18.90
ервиран със мармалад от люти чушки,
пролетна туршия от сезонни зеленчуци и мус от горчица
Veal tongue, cooked sous-vide, served with butter,
chili jam, pickled spring vegetables, mustard mousse

Тартар от еленско бон филе, поднесен върху  29.90
запечен костен мозък, хляб на пещ и опушени пъдпъдъчи яйца
Deer fillet tartare, caramelized bone marrow, 
fresh bread croutons, smoked quail egg yolks

Мус от пушена балканска пъстърва с канапе от  13.90
печена ябълка, целина, хрян и майонеза с чушка „Шипка“
Smoked balkan trout mousse with sour cream, granny smith,
celery, sorrel, homemade mayo with green chili pepper

Сърми от къдраво зеле, жасминов ориз и спанак,  16.90
фин сос от крокмач и пролетен черен трюфел
Stuffed cabbage leaves with jasmin rice and spinach,
served with yoghurt sauce with truffles   13.90

Кюфтенца от Лимец с тиквичка и биволски кашакавал,  15.90
„Офицерска салата“ и катък с печени чушки
Einkorn patties with zucchini and buffalo 
yellow cheese, fresh tomato salad with leeks,
qatiq with baked red peppers

Селектирани български сирена 25.90
зелено сирене от Черни вит, прясно биволско сирене, 
зрял родопски кашкавал, опушено краве сирене
Our signature cheese selection - Cherni Vit green cheese, fresh buffalo cheese, 
sheeps cheese and smoked cow’s cheese

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



ОСНОВНИ ЯСТИЯ/MAIN COURSES 300ГР

Агнешко по Гергьовски 29.90
бавно сготвено агнешко месо, ориз с диви гъби, 
пресен лук и кисело мляко, зелена салата 
с репички и краставици
Sous- vide spring lamb, oven- baked rice with 
wild mushrooms, spring onions and yoghurt, 
lettuce with radishes and cucumber

Плешка от глиган на бавен огън с фин крем  37.90
от манатарки, хрупкава кладница и сушен патладжан
Wild boar shoulder cooked sous-vide, porcini mousse,
black garlic, baby onions, crispy oyster mushrooms, beetroot puree

Бавно сготвено свинско месо 27.90
от породата „Източнобалканска свиня“, 
сервирано с ловджийски сос и картофено пюре, 
сушен бабек и хрупкава кожa

Балканска пъстърва по стара Лопушанска рецепта,  22.90
сготвена с лозов лист и поднесена с картофена салата 
с ябълки, хайвер и орехи
Balkan trout grape’s leaf chips, potato salad 
with Granny smith, “Tarama”, walnuts and lemon foam

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



Стек от целина, рагу от челадинки с масло,  19.90
черен чесън, лешници, сос със зелено сирене и сминдух
Celeriac with pine shoots, wild garlic cream, 
scotch bonnet mushroom ragout beurre noisette,
crushed hazelnut, Cherni vit cheese sauce with fenugreek

“Българска Риба Тон“  31.90
пресен черноморски паламуд, сервиран с 
ягоди и червено цвекло на барбекю, копър, 
сумак и сладолед от кисело мляко с маринован червен пипер
Black sea bonito, strawberries and beetroot on BBQ, dill, 
sumac and yoghurt ice cream with marinated pink peppercorns

Татарско кюфте, oвче мляно месо 23.90
от каракачанска порода и зрял кашкавал,
 поднесено с боб от Куртово Конаре, 
праз лук и лютеница от розови домати
Bulgarian Tatar Kofte, made of lamb meat and aged yellow sheep’s cheese,
served with fresh salad made of beans, leeks and traditional “Liutenitza”

Родопска кавърма с говеждо месо 24.90
бавно сготвени говежди ребра по стара родопска рецепта,
яйце, овчи кашкавал, телешки суджук и хрупкаво тесто с лук
Traditional korma stew from Rhodopas region
sous vide beef ribs, sunny side up egg, aged yellow local cheese,
cured beef sausage and puff pastry with onion glaze

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



Патешко филе с пюре от моркови, 29.90
карамелизиран патешки дроб, качамак 
с манатарки и прясна чубрица
Duck fillet with carrot puree with horseradish, duck liver,
“Kachamak” with porcini mushrooms, fresh savoury, 
red pepper crystals, red-wine demi glace

Касапски стек от зряло говеждо месо, мус от патешки дроб, 59.90
сотирани пролетни картофи, сушени чери домати,  
валериана, зрял овчи кашкавал
Dry aged Butcher’s steak with duck liver mousse,
sautéed new potatoes, sun dried cherry tomatoes, valerian leaves, and dry aged yellow 
cheese foam

Еленско бон филе, поднесено с пюре  79.90
от моркови и мус от патешки дроб, крокети от 
еленски бут и качамак с пресни подправки и диви гъби
Pan- seared fillet of deer, served with carrot puree, sautéed celeriac, 
crispy croquettes and polenta mini steaks with wild mushrooms ragout

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



БАРБЕКЮ НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА/
BARBECUE

„Брадвата на Хан Кубрат“ 100гр – 18.90 лв
Dry aged tomahawk steak, cooked on BBQ

Агнешки джолан запечен със сумак, 350 гр – 24.90 лв
патладжан и черен чесън
Slow cooked lamb shank, baked with sumac, 
dried eggplant and fermented garlic

Ребра от глиган 800 гр - 39.90 лв
Wild boar ribs

Говежди ребра 220 гр – 39.90 лв
Veal short ribs, cooked sous vide and pressed for 24 hours

Кюфтета от кълцано дивечово месо 3 бр – 180 гр – 17.90 лв
Minced game meat patties

Агнешки котлети 6 бр/450 гр – 74.90 лв
Lamb chops 

Джолан от елен за 100 гр – 7.90 лв
Deer shank

Джолан от глиган за 100 гр – 6.90 лв
Wild boar shank

*Попитайте вашия сервитьор за нашите сезонни гарнитури



Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT

ДЕСЕРТИ/DESSERTS
150ГР 9.50 ЛВ

Пържена филийка с цветя и мед, бриош, жасмин, люляк и виолетки
Pan seared brioche, flowers and honey, jasmin, honey

Мляко с ориз канела, черен и жасминов ориз, ванилия
Rice pudding cinnamon, wild and jasmin rice, vanille

“Скаличка” шоколадов ганаш с горски гъби, мус от боровинки, 
сос от борови иглички и какао Chocolate ganache with fermented 
mushrooms, blueberry mousse, crispy berries and cocoa dust

Баница с боза и локум
селски точени кори, краве сирене, кисело мляко и локум
„Banitza with Boza”
filo pastry, yoghurt, white local cheese, turkish delight

Роза, Малини, Бъз и Ревен!
Rose, Raspberry, Elderflower and Rhubarb!

Всички цени са в български лева с включен ДДС/All price in BGN with VAT



Списък на потенциалните алергени 
съдържащи се в хранителните продукти

Съгласно Българското законодателство, предупреждаваме 
всички наши гости за възможност от съществуването на 
Алергени в някой от ястията които предлагаме в нашите 
менюта. Присъствието на Алергени в менютата ни е отбелязано 
със знака Алергени със следните знакови изображения 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭.  Алергените са 
четиринадесет основни категории и за тях може да научите 
повече в текста от долу:
Хранителни алергии се наричат състояния на организма, при 
които той реагира негативно към храната, която поглъщаме. 
Основните признаци на алергични реакции са сърбеж, кожни 
обриви, затруднено дишане, подутини на езика. Повечето от 
хранителните алергии се проявяват от шоколад, яйца, мляко и 
млечни продукти, соя, брашно, фъстъци или други ядки, както 
и от риба, някои морски продукти от мекотели и черупчести - 
стриди, раци.
Хранителните алергии и непоносимостта към храни не са едно 
и също нещо. Непоносимостта към храни е невъзможността на 
организма да обработва правилно храната, което обикновено 
се дължи на липсата на някои ензими, а хранителната алергия 
е когато имунната система генерира отговор с антитела към 
смляната в организма храна. 
Алергичната реакция се получава, когато податливия 
организъм е изложен на действие на специфичен белтък. Тъй 
като тялото възприема този протеин (алерген) като заплаха, 
то започва да произвежда специфично вещество антитяло - 
имуноглобулин Е (IgE). Податливите към алергии са склонни да 
произвеждат по-големи количества IgE. След подлагане на този 
специфичен протеин организмът реагира като произвежда 
голямо количество от тези антитела. Тези току що произведени 
антитела се свързват към специални клетки на кръвта, наречени 
басофили и специални клетки в меките тъкани наричани маст . 
Тези клетки след това са “стимулирани” да освободят хистамин, 
който причинява алергични симптоми. Или другояче казано 
имунната система освобождава големи количества вещества, 
включая хистамин за да предпази тялото. Тези вещества 
отключват редица алергични симптоми, които могат да 
повляят върху дихателната система, гастроинтесиналния тракт 
или сърдечно съдовата система.
За третиране на алергиите в диетата трябва да се елиминират 
от храненето храните съдържащи алергени. Важно е да се четат 
етикетите внимателно за съдъращите се в храните ингредиенти.
Независимо, че алергията може да бъде към вякаква храна, 
следните 14 храни обхващат 90% от алергичните реакции:

Алергените са отдолу под всяко ястие с цифри и те 
отговарят на реда, както следва:
1. Глутен
2. Ракообразни
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
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
14. Мекотели и продукти от тях

List of potential allergens  
contained in food products

According to the Bulgarian legislation, we hereby advise all our 
guests of the chance of allergen existence in some of the dish-
es offered on our menus. The presence of allergens has been 
marked in our menus with the sign for allergens using the fol-
lowing icons: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭.
Allergens come in 14 basic categories. For more information 
on allergens read the text below.
Food allergies are the conditions of the organism, where it re-
sponds negatively to food intake. The most common symptoms 
of an allergic reaction are itch, skin rash, difficulty breathing, 
swollen tongue, etc. Most food allergies develop after taking 
chocolate, eggs, milk and dairy products, soy, flour, peanuts or 
other nuts, as well as fish, some seafood such as molluscs and 
shellfish – oysters, crabs.
Food allergies and food intolerance are not one and the same 
thing. Food intolerance is the body’s inability to digest food 
properly, which is usually due to the lack of some enzymes, 
while a food allergy develops when the immune system gener-
ates a response in the form of antibodies reacting to the food in 
the body already digested.
Allergic reactions are induced when a susceptible organism is 
exposed to the effect of a certain protein. As the body perceives 
this protein (allergen) as harmful, it starts producing a specific 
substance, antibody immunoglobulin E (IgE). People suscepti-
ble to allergies tend to produce higher quantities of IgE. Being 
exposed to this specific protein, the body responds by produc-
ing a huge quantity of these antibodies. The antibodies thus 
produced connect to special blood cells called “basophils” and 
special cells in the soft tissues known as “mast cells”. These cells 
are then “stimulated” to release histamine, which causes aller-
gic symptoms. In other words, to protect the body, the immune 
system releases large quantities of substances, including hista-
mine. These substances unlock a number of allergic symptoms 
which can affect the respiratory system, gastrointestinal tract 
or cardiovascular system.
In treating allergies, diets should exclude foods containing al-
lergens. It is important to read the labels for a list of ingredients.
Although an allergy can develop as a response to any food, the 
14 food products below cover 90% of allergic reactions:

The presence of potential allergens in our menu has been 
marked, beneath every dish, with numbers using the fol-
lowing order:

1. Gluten- containing cereal products
2. Shellfish and products made with shellfish
3. Eggs and egg-based products
4. Fish and fish products
5. Peanuts and peanut- based products
6. Soy and soy-based products
7. Milk and dairy products ( including lactose )
8. Nuts
9. Celeriac and celeriac-based products
10. Mustard seeds and mustard based products
11. Sesame seeds and sesame- based products
12. Sulphur dioxide and sulphite at concentrations of more 
than 10 mg/kg  or 10 mg/l
13. Lupin and lupin- based products
14. Molluscs and products made of molluscs




