
 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

ПРЕДЯСТИЯ И САЛАТИ 
 

Шопска салата (L) (V) 

Домати, краставица, червена чушка, лук и българско сирене 

(400 гр.) 9 лв. 

 

Салата Капрезе (V) 

Моцарела, чери домати, кростини, песто 

(220 гр.) 13 лв. 

 

Салата от рукола 

Пушено филе от патица, орехи, сушени кайсии, бял балсамов оцет 

(200 гр.) 14 лв. 

 

Пържени бейби калмари 

Чили сос 

(200 гр.) 16 лв. 

 

Скариди и телешко карпачо 

Тънко нарязано филе от телешко, мариновани скариди 

Фокача с босилек, сос Айоли 

(150 гр.) 19 лв. 

 

Салата Цезар  

Айсберг, хрупкав бекон, каперси, аншоа, 

сметанов Цезар дресинг, настъргано сирене Грана Падано 

Крутони и яйце от пъдпъдък (300 гр.) 14 BGN 

С пържено на тиган пилешко (100 гр.) 18 лв. 

С пържени на тиган скариди (100 гр.) 25 лв. 

 

 

 

 



 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

 

ВЕГЕТАРИАНСКИ ЯСТИЯ, ПАСТА И РИЗОТО 
Всички ястия съдържат зехтин „Екстра Върджин“ от о. Крит 

и се сервират с Грана Падано 

 

Гарганели (V) 

Диви гъби, шалот, магданоз и сметана 

(300 гр.) 15 лв. 

 

Босилеково ризото (V) 

Грах и босилеково песто 

(300 гр.) 15 лв. 

 

Папарделе ашута 

Мляно телешко месо, домати, подправки, пармезан 

(300 гр.) 15 лв. 

 

Равиоли с прясно сирене (V) 

Трюфел, масло 

(250 гр.) 14 лв. 

 

Мариновани червeни чушки на грил (V) 

Доматен сос с чесън и магданоз, натрошено сирене 

(300 гр.) 13 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

СУПИ 
 

Супа на деня  

(200 гр.) 6 лв. 

 

Доматена крем супа (V) 

Сушени домати и Грана Падано 

(250 гр.) 8 лв. 

 

 

 

РИБА И МОРСКИ ДАРОВЕ 
 

Гриловани кралски скариди 

Уакаме, сусам, пресни билки, краставици 

(380 гр.) 35 лв. 

 

Гриловано филе от ципура 

Артишок, каперси, маслини, чери домати 

Патладжан, пипер, сметана 

(300 гр.) 21 лв. 

 

Филе от лаврак 

Шафраново ризото, грилован фенел 

(300 гр.) 25 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

 

МЕСНИ ЯСТИЯ 
 

Риб Ай стек 

Гриловани зеленчуци и пържени картофи 

(450 гр.) 49 лв. 

 

Новозеландски агнешки котлети на грил 

Агнешко с билки, зеленчуков рататуй 

 (380 гр.) 45 лв. 

 

Телешко филе 

Гриловани тиквички, син картоф, трюфел сос 

(380 гр.) 42 лв. 

 

Панирано пилешко филе  

Сос от горчица, салата, масло с трюфел, романеско 

(380 гр.) 23 лв. 

 

Патешко бутче на бавен огън 

Пюре от тиква и картоф, червено зеле 

(400 гр.) 28 лв. 

 

Сотирано свинско филе 

Лук, гъби, бяло вино, сметана 

 (350 гр.) 22 лв. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

ДЕСЕРТИ 
 

Шоколадово суфле (90 гр.) 

Сладолед ванилия (50 гр.) 9 лв. 

 

Крем брюле 

Рагу от манго, мащерка 

(120 гр.) 9 лв. 

 

Шоколадов кейк с бадеми 

Бренди 

(150 гр.) 9 лв. 

 

Сладолед 

(40 гр.) 2.50 лв. за топка 

(Моля, попитайте вашият сервитьор  

за селекцията на деня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

ДЕТСКО МЕНЮ 
 

Доматена крем супа (V) 

(150 гр.) 5 лв. 

 

Хрупкави Пръчици 

Панирани рибени пръчици с пържени картофи 

и кетчуп 

(250 гр.) 6 лв. 

 

Шлупс 

Спагети с вкусен доматен сос 

(200 гр.) 8 лв. 

 

Пингос 

Пилешки хапки с пържени картофи 

(350 гр.) 9 лв. 

 

Дабъл Хупс  

Мини бургер в сусамена питка 

Картофки Уеджис 

(250 гр.) 10 лв. 

 

Сладолед 

Ванилов и ягодов сладолед 

с шоколадов сироп 

(150 гр.) 5 лв. 

 

Чокис 

Палачинка с шоколадов сироп 

(120 гр.) 5 лв. 

 

Детското меню се отнася за деца до 13 годишна възраст. 



 

Всички посочени грамажи са за ястие. Моля, имайте предвид, че 10% ще бъдат добавени към сметката ви за такса Обслужване. 
Преди да направите поръчката си, моля, информирайте сервитьора си ако имате хранителна алергия. 

Kids Stay and Eat Free – Деца до тринайсет годишна възраст могат да се насладят на закуска, обяд или вечеря от 
Детското Меню, когато детето е съпроводено от поне един възрастен, който заплаща закуска на бюфет, обяд 
или вечеря, консумира поне едно предястие или основно ястие от А ла карт менюто на ресторант Брасери. 

 

 

 

 

KIDS MENU ALLERGY MAP

Kids Menu
Cream of Tomato Soup x x
Crispy Fingers x X X X
Schlups X X X X
Pingos X X
Double Hoops X X X X
Sweeties X X
Chockies x X X
Детско меню
Доматена крем супа x x
Хрупкави пръчици x X X X
Шлупс X X X X
Пингос X X
Дабъл Хупс X X X X
Сладолед X X
Палачинка x X X

ПРЕДЯСТИЯ И САЛАТИ
Шопска салата x x
Салата от рукола x x x
Капрезе салата x x x x
Пържени бейби калмари x x x x
Скариди и телешко карпачо x x x x x x x
Салата Цезар x x x x x x x
с пилешко филе
със скариди x
СУПА
Доматена крем супа x x x

ВЕГЕТАРИАНСКИ ЯСТИЯ, ПАСТА И РИЗОТО 
Гарганели x x x x x x
Босилеково ризото x x
Парпаделе x x x x x
Равиоли със сирене x x x x x
Гриловани червени чушки x x

РИБНА И МОРСКИ ДАРОВЕ

Гриловани скариди x x x x x x
Филе от ципура x x
Филе от лаврак x x x
МЕСНИ ЯСТИЯ
Риб Ай стек x x x
Телешко филе x
Пилешко филе x x x
Патешко филе x x x
Сотирано свинско филе x x
Агнешки котлети x x x
ДЕСЕРТИ
Шоколадово суфле x x x x x
Шоколадов кейк с бадеми x x x x
Сладолед x x
Крем брюле x x


	Салата Капрезе (V)
	Моцарела, чери домати, кростини, песто
	(220 гр.) 13 лв.
	Сушени домати и Грана Падано
	Артишок, каперси, маслини, чери домати
	Патладжан, пипер, сметана
	(300 гр.) 21 лв.
	Агнешко с билки, зеленчуков рататуй
	Шоколадов кейк с бадеми
	Бренди
	(150 гр.) 9 лв.

