
 

 

 

 

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

     
Понеделник - 28.11.2022    

     
1 Таратор 300 г 2.90 3 

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол    
2 Спаначена супа с ориз 300 г 4.00  

 спанак, лук, моркови, домати, ориз, чесън, подправки    
3 Пиле с броколи, сметана и синьо сирене 300 г 7.60 7 

 пилешко бутче, броколи, сметана, синьо сирене, подправки    
4 Свинско месо с картофи и спанак 300 г 7.20  

 

свинско месо, спанак, картофи, лук, моркови, домати, 
подправки    

5 Кюфтета по ориенталски 300 г 6.50 1;3;7;9 

 

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

6 Славянски гювеч 300 г 5.90  

 ориз, лук, домати, чушки, моркови, подправки    
7 Салата с краставици, сирене, яйце и копър 250 г 6.20 3;7 

 краставици, краве саламурено сирене, варени яйца, копър    
8 Салата с козе сирене 250 г 7.90 7 

 маруля, бекон, козе сирене, зехтин, сол    
9 Торта 1 парче 7.50 1;3;7;8 

 

блат, пълномаслено прясно мляко, краве масло, кокоши яйца, 
захар    

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

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

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

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

     
Вторник - 29.11.2022    

     
1 Таратор 300 г 2.90 3 

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол    
2 Френска лучена супа 300 г 4.00 1;7;12 

 

лук, слънчогледово олио, сол, захар, брашно, телешки бульон, 
бяло вино, сирене, масло, черен пипер    

3 Шкембе чорба 300 г 4.70 7 

 телешко шкембе, прясно мляко, краве масло, червен пипер, сол  
  

4 Пиле с картофи на фурна 300 г 6.20  

 пилешко бутче, картофи, лук, моркови, домати, подправки    
5 Гювеч със свинско месо 300 г 6.80  

 

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

6 Бяла риба пане с гарнитура 300 г 7.50 1;3;4;7 

 

бяла риба филе, брашно, яйца, галета, черен пипер, лимон, сол, 
гарнитура по избор на готвача    

7 Мусака от тиквички с прясно мляко 300 г 6.10 1;3;7 

 тиквички, домати, чесън, прясно мляко, яйца, копър    
8 Салата с червено цвекло, ябълки и синьо сирене 250 г 6.60 7;8 

 червено цвекло, ябълка, синьо сирене, слънчогледови семки    
9 Салата с козе сирене 250 г 7.90 7 

 маруля, бекон, козе сирене, зехтин, сол    
10 Торта 1 парче 7.50 1;3;7;8 

 

блат, пълномаслено прясно мляко, краве масло, кокоши яйца, 
захар    

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

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

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

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

     
Сряда - 30.11.2022    

     
1 Таратор 300 г 2.90 3 

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол    

2 
Крем супа от картофи с късчета пилешко месо и сладка 
царевица 

300 г 4.70 7; 9 

 

пилешко филе, картофи, моркови, сладка царевица, краве 
масло, магданоз, черен пипер, сол    

3 Супа от коприва с ориз 300 г 4.00  

 коприва, лук, моркови, домати, ориз, чесън, джоджен, сол    
4 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)    

5 Кавърма със свинско месо 250 г 6.70  

 свински врат, лук, чушки, домати, гъби, подправки    
6 Пържени кюфтета с гарнитура 250 г 5.90 1;3 

 

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

 
  

7 Ориз със зеленчуци 300 г 5.80 9 

 ориз, тиквички, патладжани, чушки, подправки    
8 Салата Панцанела с риба тон 250 г 6.60 1;4 

 домати, риба тон, червен лук, хляб, подправки    
9 Салата с козе сирене 250 г 7.90 7 

 маруля, бекон, козе сирене, зехтин, сол    
10 Торта 1 парче 7.50 1;3;7;8 

 

блат, пълномаслено прясно мляко, краве масло, кокоши яйца, 
захар    

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

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

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

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

     
Четвъртък - 01.12.2022    

     
1 Таратор 300 г 2.90 3 

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол    
2 Крем супа от тиква 300 г 4.00 7 

 
тиква, картофи, моркови, сметана, подправки 

   
3 Супа топчета 300 г 4.00 1 

 

кайма, картофи, стар кромид лук, моркови, чушки, фиде, 
брашно, подправки     

4 Пиле с ориз 300 г 6.00  

 пилешко бутче, ориз, лук, моркови, подправки    
5 Свинско месо със зелен фасул 300 г 6.50       

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

 

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

7 Леща яхния 300 г 5.70  

 леща, лук, моркови, домати, подправки    
8 Салата микс с ябълки и синьо сирене 250 г 6.60 7;8 

 
салата микс, ябълки, синьо сирене, орехови ядки 

   
9 Салата с козе сирене 250 г 7.90 7 

 маруля, бекон, козе сирене, зехтин, сол    
10 Торта 1 парче 7.50 1;3;7;8 

 

блат, пълномаслено прясно мляко, краве масло, кокоши яйца, 
захар    

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

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

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

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общо меню Грамаж 
Онлайн 

цена 
Алергени 

     
Петък - 02.12.2022    

     
1 Таратор 300 г 2.90 3 

 краве кисело мляко, краставици, олио, копър, сол    
2 Чеснова крем супа по италианска рецепта 300 г 4.20 7 

 чесън, картофи, сметана, подправки    
3 Телешко варено 300 г 4.70 9 

 

телешко месо, картофи, лук, целина, моркови, домати, черен 
пипер, бахар, сол    

4 Пилешко филе пане с гарнитура 300 г 7.00 1;3 

 

пилешко филе, яйца, корнфлейкс, гарнитура по избор на 
готвача    

5 Пържола от свински врат с гъбен сос 250 г 7.40 1;6;12 

 пържола от свински врат, гъби, соев сос, вино, подправки    
6 Боб с наденица на фурна 300 г 5.90  

 боб, домашна наденица, лук, домати, чушки, подправки    
7 Постен гювеч 300 г 5.90 9;12 

 картофи, патладжани, тиквички, чушки, домати, подправки    
8 Морковена салата с киноа 250 г 5.80 8 

 моркови, киноа, мента, магданоз    
9 Салата с козе сирене 250 г 7.90 7 

 маруля, бекон, козе сирене, зехтин, сол    
10 Торта 1 парче 7.50 1;3;7;8 

 

блат, пълномаслено прясно мляко, краве масло, кокоши яйца, 
захар    

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

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

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

 брашно, мляко, шоколад, какаово масло, захар    
 


