
 

 

 

Кето меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

К 
(кал) 

П 
(г) 

В 
(г) 

М 
(г) 

         

Петък - 07.10.2022        

         
1 Супа от тиквички, карфиол и кашкавал 300 г 3.20 3; 7 351 15.7 8.1 28.8 

 

тиквички, карфиол, кашкавал, заквасена сметана, яйца, 
бульон от пиле (домашно приготвен), пресен лук, краве 
масло, копър, черен пипер, сол        

2 Пълнени камби с кълцано свинско месо 300 г 8.00 7 309 23.7 6.9 21.0 

 

камби, свинско месо, карфиол, пушено сирене, кашкавал, 
пресен лук, чесън, магданоз, сол        

3 Огретен от тиквички 300 г 7.20 3; 7 568 27.5 8.8 47.2 

 

тиквички, краве сирене, кашкавал, готварска сметана, 
яйца, краве масло, копър, черен пипер, сол        

4 Кето кьопоолу 200 г 5.30 12 113 4.6 21.9 2.6 

 

печени чушки, доматена салца (млени домати), 
патладжани, чесън, зехтин, магданоз, сол        

5 Печени ябълки 150 г 4.20 7; 8 196 0.7 15.5 4.0 

 ябълки, бита сметана, орехи, канела, стевиола        

         

         

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

    
     

    
Петък - 07.10.2022        

         
1 Таратор 300 г 2.40 3     

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол        
2 Пиле с прясно зеле 300 г 6.20      

 пилешко бутче, прясно зеле, домати, подправки        
3 Свинско месо с грах 300 г 7.20  

    

 свинско месо, грах, лук, моркови, домати, подправки        
4 Кюфтета по ориенталски 300 г 6.50 1;3;7;9     

 

кайма, ориз, сос Бешамел (брашно, прясно мляко, краве 
масло, индийско орехче)        

5 Зелен фасул яхния 250 г 5.80 12     

 

зелен фасул, лук, доматена салца (млени домати), чесън, 
копър, черен пипер, сол        

6 Млечен десерт с ориз 250 г 3.30 7;8;12     

 бисерен ориз, прясно мляко, захар, канела        
7 Крем карамел 200 г 4.20 3;7;8;12     

 яйца, прясно мляко, захар        
8 Бисквитена торта 150 г 4.80 1;6;7;12     

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кето меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

К 
(кал) 

П 
(г) 

В 
(г) 

М 
(г) 

         

Понеделник - 10.10.2022        

         
1 Крем супа от тиквички 300 г 3.50 3; 7 233 4.0 6.3 21.5 

 

тиквички, пресен лук, заквасена сметана, кисело мляко, 
яйца, зехтин, копър, чесън, сол        

2 Кето руло "Стефани" 300 г 9.10 3; 7; 12 479 40.1 10.2 31.7 

 

кайма, бекон, пармезан, кашкавал, яйца, кисели 
краставички, моркови, гъби, гарнитура (броколи, карфиол, 
краве масло, готварска сметана, сол)        

3 Кето миш - маш 250 г 6.10 3; 7; 12 460 21.7 15.8 35.9 

 

краве сирене, пресен лук, червени чушки, зелени чушки, 
доматено пюре, яйца, зехтин, магданоз, сол        

4 Салата със сурови тиквички и орехи 200 г 5.30 8 477 5.9 8.0 48.6 

 тиквички, орехи, копър, зехтин, сок от лимон, сол        
5 Печена тиква с орехи и маскарпоне 150 г 5.00 7; 8 640 10.5 20.5 58.8 

 тиква, маскарпоне, заквасена сметана, орехи, стевия        

         

         

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

    
     

    
Понеделник - 10.10.2022        

         
1 Таратор 300 г 2.40 3     

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол        
2 Пилешко филе с гъбен сос 300 г 7.50 1;6;7;12     

 пилешко филе, гъби, печен сос        
3 Гювеч със свинско месо по касапски 300 г 6.80      

 

месо от свински врат, лук, картофи, чушки, домати, 
моркови, ориз, подправки        

4 Пържени кюфтета с гарнитура 250 г 5.90 1;3     

 

кайма, лук, яйца, хляб, черен пипер, чубрица, сол, брашно, 
гарнитура по избор на готвача        

5 Ориз със зеленчуци 300 г 5.80 9     

 ориз, тиквички, патладжани, чушки, подправки        
6 Млечен десерт с ориз 250 г 3.30 7;8;12     

 бисерен ориз, прясно мляко, захар, канела        
7 Крем карамел 200 г 4.20 3;7;8;12     

 яйца, прясно мляко, захар        
8 Бисквитена торта 150 г 4.80 1;6;7;12     

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кето меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

К 
(кал) 

П 
(г) 

В    
(г) 

М    
(г) 

 
 

       
Вторник - 11.10.2022        

         
1 Супа със свинско месо и праз лук 300 г 3.50 7 233 12.8 6.2 17.7 

 

свинско месо, праз лук, зелени чушки, печени червени 
чушки, карфиол, пушено сирене, готварска сметана, 
магданоз, сол        

2 Кавърма от свинско месо  по кюстендилски 250 г 7.60 3; 12 391 29.1 7.8 26.1 

 

свинско месо, праз лук, бяло вино, вода, черен пипер, 
червен пипер, дафинов лист, яйца, сол        

3 Гювече с тиквички и три вида сирена 300 г 7.60 3; 7 537 29.8 8.2 43.2 

 

тиквички, печени червени чушки, овче сирене, пушено 
сирене, кашкавал, маслини, копър, чесън, зехтин, пресни 
домати, яйца, сол        

4 Катък с печени чушки 150 г 5.30 7; 8 163 8.8 5.0 12.5 

 

цедено кисело мляко, краве сирене, печени червени чушки, 
зехтин, орехи, магданоз, сол        

5 Кето френска селска торта 1 парче 6.50 3; 7; 8 548 20.8 21.8 44.7 

 

блат (бадемово брашно, яйца, стевиола), крем (цедено 
кисело мляко, заквасена сметана, орехи), ягоди или 
боровинки        

         

         

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

    
     

    
Вторник - 11.10.2022        

         
1 Таратор 300 г 2.40 3     

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол        
2 Пиле "Рокфор" 250 г 7.40 7     

 

пилешко филе, готварска сметана, синьо сирене, 
подправки        

3 Свинско месо с прясно зеле 300 г 7.00      

 свински врат, прясно зеле, домати, подправки        
4 Скумрия с доматен сос  300 г 8.60      

 

скумрия, доматена салца (млени домати), олио, чесън, 
черен пипер, сол        

5 Зрял боб яхния с праз лук 300 г 5.90      

 зрял боб, лук, моркови, домати, праз лук, подправки        
6 Млечен десерт с ориз 250 г 3.30 7;8;12     

 бисерен ориз, прясно мляко, захар, канела        
7 Крем карамел 200 г 4.20 3;7;8;12     

 яйца, прясно мляко, захар        
8 Бисквитена торта 150 г 4.80 1;6;7;12     

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кето меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

К 
(кал) 

П 
(г) 

В 
(г) 

М 
(г) 

     
    

Сряда - 12.10.2022        

         
1 Супа топчета 300 г 3.50 3; 7; 9 246 19.0 10.9 14.9 

 

кайма, броколи, червени чушки, праз лук, кисело мляко, 
яйца, хуск, краве масло, чубрица, магданоз, кимион, черен 
пипер, сол        

2 Кюфтета с доматен сос и печени чушки 250 г 7.60 9; 12 580 47.1 38.5 30.0 

 

кайма, бекон, яйца, доматена салца (млени домати), 
печени чушки, зехтин, магданоз, сол        

3 Запеканка с тиква, целина и слънчогледови семки 300 г 6.10 8; 9 150 5.5 19.2 6.7 

 

тиква, целина, алабаш, червени чушки, зелени чушки, 
слънчогледови семки, салвия, черен пипер, сол        

4 Салата с киноа и броколи 200 г 5.30 7 193 6.6 22.3 8.7 

 

киноа, броколи, сушени червени боровинки, магданоз, копър, 
чесън, лимон, зехтин, черен пипер, сол, филиран бадем        

5 Цедено кисело мляко с ананас и стафиди 150 г 5.00 7; 8 190 8.3 25.0 6.2 

 

цедено кисело мляко, ананас кубчета, стафиди, стевиола, 
филиран бадем за украса        

         

         

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

    

         
Сряда - 12.10.2022        

         
1 Таратор 300 г 2.40 3     

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол        
2 Пиле с картофи на фурна 300 г 6.20      

 пилешко бутче, картофи, лук, моркови, домати, подправки        
3 Свинско месо със зелен фасул 300 г 6.50  

    

 свински врат, зелен фасул, чесън, чубрица, сол        
4 Мусака 300 г 6.30 1;3;7     

 

кайма, картофи, лук, моркови, домати, подправки, яйца, 
брашно, кисело мляко, сол        

5 Славянски гювеч 300 г 5.90  
    

 ориз, лук, домати, чушки, моркови, подправки        
6 Млечен десерт с ориз 250 г 3.30 7;8;12     

 бисерен ориз, прясно мляко, захар, канела        
7 Крем карамел 200 г 4.20 3;7;8;12     

 яйца, прясно мляко, захар        
8 Бисквитена торта 150 г 4.80 1;6;7;12     

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кето меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

К 
(кал) 

П 
(г) 

В 
(г) 

М 
(г) 

         

Четвъртък - 13.10.2022        

         
1 Рибена чорба 300 г 3.50 4; 9 153 6.0 3.5 13.3 

 

риба филе, зелени чушки, пресен лук, моркови, целина, 
карфиол, пресни домати, девесил, магданоз, зехтин, черен 
пипер, сол        

2 Бяла риба на фурна върху канапе от тиквички 300 г 8.40 4; 9; 12 371 53.6 8.2 13.0 

 

бяла риба, тиквички, маслини, каперси, домати консерва, 
чесън, розмарин, бяло вино, сок от лимон, черен пипер, 
магданоз, сол        

3 Броколи с извара и моцарела на фурна 300 г 7.50 3; 7 472 30.2 14.6 33.7 

 

броколи, извара, моцарела, яйца, заквасена сметана, черен 
пипер, сол        

4 Гръцка салата 200 г 5.30 7 261 3.7 8.7 24.1 

 

пресни домати, краставици, зелени чушки, червен лук,  
сирене фета, маслини, зехтин, оцет, сушен риган, сол        

5 Кето торта с праскови 1 парче 6.50 7; 8 724 12.5 27.6 63.2 

 

блат (бадемово брашно, сушени кайсии, краве масло, 
орехи, бадеми, стевия) крем (маскарпоне, кокосови 
стърготини, стевия), праскови        

         

         

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

    
     

    
Четвъртък - 13.10.2022        

         
1 Таратор 300 г 2.40 3     

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол        
2 Пиле "Мексико" 300 г 6.80 6;9;12     

 

пилешко филе, червен боб, бял боб, царевица, грах, кисели 
краставички, пикантен сос (вино, моркови, целина, лук, 
лют червен пипер, доматен сок, черен пипер, сол)        

3 Гювеч със свинско месо 300 г 6.80      

 

свински врат, картофи, патладжан, тиквички, чушки, 
домати, подправки        

4 Кюфтета със спаначен сос 300 г 6.30  1;3;12     

 

кайма, спанак, доматена салца (млени домати), лук, чесън, 
подправки        

5 Картофени кюфтета с млечен сос 300 г 6.40 1;3;7     

 картофи, сирене, яйца, млечен сос, джоджен        
6 Млечен десерт с ориз 250 г 3.30 7;8;12     

 бисерен ориз, прясно мляко, захар, канела        
7 Крем карамел 200 г 4.20 3;7;8;12     

 яйца, прясно мляко, захар        
8 Бисквитена торта 150 г 4.80 1;6;7;12     

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кето меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

К 
(кал) 

П 
(г) 

В 
(г) 

М 
(г) 

         

Петък - 14.10.2022        

         
1 Спаначена супа 300 г 3.50 3; 7 281 9.0 4.2 26.0 

 

спанак, пресен лук, краве сирене, заквасена сметана, 
кисело мляко, яйца, зехтин, джоджен        

2 Задушен свински джолан с пюре от карфиол 350 г 8.90 7; 9 886 52.1 9.9 70.7 

 

свински джолан, гъби, пресен лук, целина, зехтин, краве 
масло, черен пипер, пюре (карфиол, готварска сметана, 
краве масло, сол)        

3 Спанак с яйца и сирене на фурна  250 г 6.50 3;7;9;12 461 23.4 20.7 34.3 

 

спанак, краве сирене, яйца, доматена салца (млени 
домати), пресен лук, зехтин, сол        

4 Салата с червено зеле и кашу 200 г 5.30 8; 12 336 12.0 10.2 28.9 

 

червено зеле, царевица, кашу, зехтин, оцет балсамико, 
магданоз, сол        

5 Чийзкейк с тиква 200 г 5.40 7; 8 231 5.4 7.4 21.0 

 

бадемово брашно, орехи, тиква, маскарпоне, крема сирене, 
цедено кисело мляко, стевия, млени орехи за поръска        

         

         

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

    
     

    
Петък - 14.10.2022        

         
1 Таратор 300 г 2.40 3     

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол        
2 Пиле с прясно зеле 300 г 6.20      

 пилешко бутче, прясно зеле, домати, подправки        
3 Свинско месо с картофи на фурна 300 г 6.30 12     

 

свински врат, картофи, лук, моркови, домати, чесън, вино, 
сол        

4 Боб с наденица на фурна 300 г 5.90  
    

 боб, домашна наденица, лук, домати, чушки, подправки        
5 Зеленчукова мусака 300 г 6.40 3;7     

 

патладжани, чушки, картофи, тиквички, домати, прясно 
мляко, яйца, подправки        

6 Млечен десерт с ориз 250 г 3.30 7;8;12     

 бисерен ориз, прясно мляко, захар, канела        
7 Крем карамел 200 г 4.20 3;7;8;12     

 яйца, прясно мляко, захар        
8 Бисквитена торта 150 г 4.80 1;6;7;12     

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар        

 


