
Салата „Уникат 2”
(домати, краставици, луканка, яйце, сирене, 

печена чушка, млечна салата, катък, кьополу)

Селска салата
(домати, крставици, печен патладжан, 

лук, пресни чушки, сирене, магданоз)

Шопска салата
(домати, краставици, лук, чушки, 

маслини, сирене)

Овчарска салата
(домати, краставици, лук, сирене, 

шунка, варени яйца, гъби)

Гръцка салата
(домати, краставици, сирене, 

зелена салата, маслини)

Зелена салата
(зелена салата, краставици, 

пресен лук, яйце, маслини)

£5,95

£4,95

£4,50 £4,95

£5,95

£4,50



Салата с риба тон
(зелена салата, риба тон, 

зелен лук, царевица)      

Печени чушки със сирене
печени червени чушки, 

сирене и чесън

Плато „Chef” за двама
домати, краставици, моцарела,
 катък, печена чушка, маслини 

Капрезе
(белени домати, моцарела, зехтин, 

босилек, песто)

Салата „Цезар“
айсберг, чери домати, крутони, 

пилешко филе, чеснов сос, пармезан

Салата Chef”„
 домати, краставици, моцарела, катък,

българско сирене, печена чушка, маслини 

£4,95

£4,50

£9,50

£4,95

£6,95

£5,95



Катък
(цедено кисело мляко, печени 

червени чушки, сирене и чесън)

Млечна салата
(цедено кисело мляко с краставици, 

копър и чесън, поръсено с орехи)

Кьопоолу
(пюре от печен патладжан 

и печен червен пипер)

Картофена салата
(варени и нарязани картофи с лук)

Руска салата Печени чушки с чесън

Салата зеле

£4,95

£4,95£4,00

£4,50

£4,95 £4,20

£4,50

Туршия
(микс от мариновани зеленчуци)   

£3,50



Филе „Елена“ Пастърма

Микс от френски сирена Българско сирене натюр  

Луканка Микс от мезета

Бански старец

£6,50 £6,50

£13,50
100gr.

£5,00

50gr.

£3,50

£6,50 £13,95

£6,50



£5,95£6,50

Език пане Език в масло

£5,50 £5,50

Пилешки дробчета пържениПилешки сърца в масло

Шкембе чорба

Пилешка супа Супа топчета

Таратор

£4,50£3,50

£4,50 £4,50



Гъби в масло Пържени тиквички

£4,30£4,50

Пилешки хапкиПилешки хапки с корнфлейкс

£5,50£5,95

Сирене по тракийскиСирене по шопски

£5,95 £5,95

Картофи соте

£4,50

Зеленчуци на скара

£4,95



Пържени картофи със сиренеПържени картофи

£2,50 £3,00

Топено сирене с корнфлейксХапки сирене пане 

Хапки кашкавал пане Сирене с мед и орехи

£4,95£4,95

£4,95 £5,50



Опашки от скариди
скариди, чесън, масло, билки 

Калмари пане Калмари с билки

£6,95

£6,50 £5,95

Пилешки спаначени
филета

Пилешки филета 
четири сирена

£6,95£6,95

Чушка бюрек
пържени, панирани червени чушки,

пълнени със сирене

£4,50



“Уникат 2“ фамилен специалитет 2 
/за 4 човека/

(агнешка пържола, агнешки ребра, пилешко филе, 
10 агнешки кебапчета, пияна пържола, 

пържени картофи, салата)

“Уникат 2“ фамилен специалитет 1 
/за 4 човека/

(кюфте, кебапче, пилешко филе, свинска вратна пържола, 
агнешка пържола, агнешки ребра, свински ребра, 

пилешки шиш, наденица, пържени картофи, салата)

Агнешки
(агнешко, лук, чушки, моркови, 

тиквички, патладжани)

Пилешки
(пилешко, лук, чушки, моркови, 

тиквички, патладжани)

Смесен сач
(свинско и пилешко, лук, чушки, моркови, 

тиквички, патладжани)

Агнешко печено 
специалитет за 4 човека

£39,50

£22,00£24,50

£34,50

£22,95 £22,95

£39,50



“Уникат 2 “ фамилен специалитет 1 
/за 2-3ма души/

(свинска пържола, агнешка пържола, пилешки шиш, 
свински ребърца, кебапче, кюфте, 

пържени картофи, салата)

“Уникат 2 “ фамилен специалитет 2 
/за 2-3ма души/

(агнешки шиш, пилешки шиш, агнешка пържола, 
агнешки ребра,5 агнешки кебапчета, пияна пържола, 

пържени картофи, салата)

£24,50£24,50

Свински врат на скара

Свински джолан 
поднесен с картофи на фурна

Българска мешана скара
смес от подбрани меса, 

сервирана с пържени картофи и салата

Свински ребра на скара

£11,50 £9,95

£14,50£9,95



Кебапчета 3бр.

£9,50

Свински шишчета с лук и бекон 3 бр.

£10,95

Свинско бон филе на скара

£10,95

Кюфтета 3бр.

£9,50

Пилешка пържола от бутПилешко филе на скара

£9,95£9,95



Пилешки шиш Пилешки шишчета

£9,95 £9,95

Сирлойн стек
поднесен с пържени картофи и салата

£14,95£14,95

Лаврак филе на скара

£14,95

Сьомга филе на скара

£13,50

Рамстек
крехко телешко бон филе на скара

поднесено с пържени картофи и салата



Агнешки котлет 

Агнешка мешана скара 
(смес от агнешки меса, 

сервирана с пържени картофи и салата)

Агнешки ребра Агнешки джолан  на фурна
(поднесено с картофи соте и салата)

Агнешко печено с
дроб сърма 

£11,50£12,50

£14,50£9,95

£9,95

Агнешки кебапчета

£9,95



Кавърма свинска (пилешка)

Свинска (пилешка) гондола
(свинско или пилешко месо, гъби, 

кисели краставички, царевица, бекон, 
запечени с кашкавал)

Свински (пилешки) жулиен

£7,95

£8,95

£9,95

Ризото с пилеРизото със зеленчуци

£8.95£7.50

Пилешко филе с гъби и сметана

£10,95



ÄÅÒÑÊÎ ÌÅÍÞ

Ïèëåøêè õàïêè ñ êîðíôëåéêñ 
è ïúðæåíè êàðòîôè

Áóðãåð 
(øóíêà,äîìàòè,êðàñòàâèöè,ïúðæåíè êàðòîôè)

Ïðèíöåñè 
ñ êàøêàâàë äîìàòè è êðàñòàâèöè

Êþôòå è êåáàï÷å ñ ïúðæåíè êàðòîôè

Ïèëåøêî øèø÷å ñ ïúðæåíè êàðòîôè

Ïúðæåíè êàðòîôè ñúñ ñèðåíå

£4.95

£3.95

£2.95

£4.95

£4.50

£2.50



малка

£6,95

голяма

£13,50

Торта гарашКрем карамел

Плодова салата Палачинки

СладоледБисквитена торта

£4,50

£3,95

£3,50

£4,20 £3,50



£2,00

£2,50

£1,50

£2,20

£2,40

£2,40

£2,20

£3,50

£4,50

£4,00

£4,00

£4,00

£4,00

£4,00

£4,50

£4,00

£4,00

£4,00

330ml   500ml

Кафе еспресо

Лате

Чай

Минерална вода - 500мл.

Сода Перие 

Кока кола, Фанта, Спрайт, Тоник - 330мл.

Натурален сок

J2O – 275мл.

Ред Бул

Каменица (българска бира)

Загорка (българска бира)

Шуменско (българска бира)

Стела Артоа

Хайнекен

Beck`s

Corona

Budweiser

Peroni

£5,00

£5,00

£5,00



£4,50

£4,50

£4,50

£4,50

£6,00

£5.00

£5,50

£6,00

£6,00

£6,00

£5,50

£5,50

£4,50

£4,50

£6,50

£5,00

£6,00

£6,00

£6,00

£6,00

£6,00

£6,50

£6,50

£6,50

£6,50

£6,50

£7,50

£7,50

Текила

Самбука

Афтършок

Пещерска

Пещерска Мускатова Специална селекция

Бургаска Мускатова

Поморийска

Бургас 63

Бургас 63 Барел

Сливенска перла

Троянска сливова 3 годишна

Кехлибар

Мастика

Мента

Jack Daniel’s

Bell’s

Jameson

J&B

Jim Beam

Bushmills

Johnnie Walker Red Label

Johnnie Walker Black Label

Glenfiddich

Chivas Regal

Monkey Shoulder

Glenmorangie 

Gentleman Jack

Cardhu



Smirnoff

Absolut

Russian Standart

Finlandia

Martel

Courvoisier

Tia Maria

Baileys

Cointreau

Bacardi

Martini Rosso

Martini Dry

Martini Bianco

Gin

£5,50

£5,50

£5,50

£5,50

£5,00

£5,50

£5,00

£5,00

£5,00

£5,50

£5,00

£5,00

£5,00

£5,50

Grey Goose £7,50

Jagermeister 
£5,00

Beluga £7,50



чаша       бутилка

House white wine
Pinot Grigio
Sauvignon Blanc
Villa Maria Sauvignon Blanc - New Zealand

Pinot Grigio Rose
Ca Maiol

House red wine
Montepulciano
Chianti il Martino
Lu Ceppu riserva

Prosecco
Moët & Chandon
Moét Rose
Dom Perignon

Шардоне Търговище
Траминер Търговище
Сайкъл Совиньон Блан
Черга бяла

Мерло
Мавруд Асеновград
Мавруд Специална Резерва
Сайкъл Мерло и Пино Ноар
Мезек Мавруд
Черга

£5,00
£6,00
£6,00
£7,50

£5,50
£7,50

£5,00
£5,50
£6,00

£5,00
£5,00
£5,50
£6,50

£5,00
£5,00
£6,00
£5,50
£5,50
£6,50

£18,00
£22,00
£22,95
£26,00

£20,00
£30,00

£18,00
£20,00
£22,95
£30,00

£50,00
£80,00
£95,00

£320,00

£18,95
£18,95
£21,00
£25,00

£18,50
£18,95
£24,00
£21,00
£22,00
£25,00

БЕЛИ ВИНА

РОЗЕ

ЧЕРВНИ ВИНА

ПЕНЛИВО ВИНО

БЕЛИ ВИНА

ЧЕРВЕНИ ВИНА


