
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСТОРАНТ  
 

“ЦАРСКА БАНЯ” 
 

 

 

 
 



САЛАТИ 
Царска салата                                 400гр  6.00лв     
/домати, краставици, прясна  чушка, червен лук, магданоз, сумак, лимонов сок и зехтин/ 

Традиционна шопска салата      400гр  5.40лв 
/домати, краставици, прясна чушка, червен лук, краве сирене, маслина, магданоз и люта чушка/ 

Гръцка салата                                 400гр  6.50лв 
/домати, краставици, червен лук, прясна чушка, сирене фета, маслини, зехтин и риган/ 

Балканска салата                           400гр  7.40лв 
/Домати, гриловани тиквички и патладжани, печени чушки, краве сирене, червен лук, маслина и босилеково песто/ 

Млечна салата                                250гр  5.70лв 
/цедено мляко, краставици, орехи, чесън, копър, маслина и зехтин/ 

Салата домати и катък с печена чушка                                              
       300гр  5.90лв 
/белени домати, цедено мляко, краве сирене, печена чушка, чесън, маслина и магданозено песто/ 

Салата „Капрезе“                           350гр  7.40лв 
/белен розов домат, биволска моцарела и босилеково песто/ 

Салата „Лукс“                                  300гр  7.90лв 
/свежи листни зеленчуци, чери домати, прошуто, синьо сирене, лимонено-меден дресинг/ 

Салата „Цезар“                         400гр  8.50лв 
/салата „Айсберг“, пилешко филе, чери домати, крутони, пармезан и сос „Цезар“/ 

 
ПРЕДЯСТИЯ 

Микс разядки                                  200гр   4.20лв 
/тиро с люти чушки, тарама хайвер, кьопоолу и билкови брускети/ 

Патладжан с домати и моцарела  250гр     8.90лв                                                 
/запечен патладжан с домати, моцарела и босилеково песто/ 

Пържен свински дроб                      250гр  6.80лв 
/свински дроб, чесън и магданоз/ 



Телешки език с манатарки             200гр          11.90лв 
/задушени в бяло вино, чесън и мащерка/ 

Качамак с краве сирене                  250гр   5.20лв 

Запечено козе сирене                     200гр  8.30лв 
/поднесено със сладко от люти чушки и билково хлебче/ 

Пилешки хапки с пармезан           250гр  8.70лв 
/пилешко филе, пармезан и млечно-чеснов сос/ 

Хрупкави кашкавалчета                 250гр  7.90лв 
/кашкавалчета с корнфлейкс, поднесени със сладко от боровинки/ 

Хрупкави топени сиренца             250гр  8.40лв 
/топени сиренца с корнфлейкс, поднесени със сладко от боровинки/ 

Картофи соте                                    250гр    3.30лв 

Пресни пържени картофи             250гр    3.30лв 

Пресни пържени картофи със сирене                           
       300гр  3.80лв                     

 
ОСНОВНИ ЯСТИЯ 

Пилешко филе с манатарки          350гр         12.30лв 
/пилешко филе, манатарки, сос „Демиглас“ мащерка и ориз мозайка/ 

Пилешко филе със сос Холандез 350гр          11.80лв             

/пилешко филе, мащерка, сос „Холандез“ и броколи задушени в масло и билки/ 

Свинско бонфиле с манатарки    300гр           13.20лв 
/свинско бонфиле, манатарки, сос „Демиглас“, мащерка и ориз мозайка/ 

Свински ребра с BBQ сос              400гр            10.80лв 
/свински ребра, BBQ сос, гриловани тиквички, патладжани, моркови и лук/ 

Свински късчета с гъби и лук      300гр        10.20лв 
/свински врат, лук, пресни гъби, розмарин и картофено пюре/ 

Бьоф Строганоф                              350гр        13.70лв 



/Свинско бонфиле, пресни гъби, мащерка, сметанов сос с пушен червен пипер и картофено пюре/ 

Телешки стек с манатарки           350гр        22.80лв 
/телешко бонфиле, манатарки, чесън, сос „Демиглас“, гриловани патладжани, тиквички, моркови и лук/ 

Императорски ориз с авокадо    300гр         8.10лв 

паста и пармезанов сос                    
/ ориз „Басмати“, императорски ориз, авокадо, лук, мащерка, сметана и пармезан/                                    
Капоната                                           300гр  6.40лв 
/патладжан, тиквичка, лук, маслини, домати, мащерка, босилек, масло, мед и чесън/ 

Спанак с три вида сирена            300гр  6.60лв 
/сотиран спанак, лук, синьо сирене, крема сирене, кашкашал и  сметанов сос/ 

 
РИБА 

Пържен шаран                           300гр   12.00лв 

Пъстърва на скара                   300гр   12.00лв 

Лаврак със сос Холандез       300гр   13.50лв 
/филе от лаврак, сос „Холандез“, мащерка, масло и ориз мозайка/ 

 

СКАРА 

Пилешка пържола филе*      250гр  8.90лв  

Пилешка пържола от бут*     250гр  8.70лв 

Свински врат*                           250гр  9.70лв 

Свински карета*                       250гр        10.50лв 

Свинско кюфте                          100гр  1.90лв 

Свинско кебапче                       100гр   1.90лв 
 

Телешки кюфтета                      350гр  8.90лв 
/3бр. телешки кюфтета с домашна лютеница/ 

Патешки сърца*                        250гр  6.90лв 
*Маринатите съдържат алергени 



МЕЗЕТА 
Луканка                                              50гр  3.50лв 

Филе Елена                                       50гр   4.00лв 

Пастърма                                           50гр  4.00лв 

Краве сирене                                    50гр  1.50лв 

Козе сирене                                      50гр   2.20лв 

Синьо сирене                                   50гр   2.20лв 

Краве кашкавал                               50гр   2.20лв 

 

ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 
Филийка хляб                                    1бр   0.25лв 

Селска питка с масло                      1бр   2.00лв 

Селска питка с чесън                       1бр   2.50лв 

Селска питка с кашкавал                1бр   2.90лв 

Селска питка със сирене                 1бр  2.90лв 

 

 

ВСЕКИ ДЕН РАЗНООБРАЗНИ ДОМАШНО 
ПРИГОТВЕНИ ДЕСЕРТИ 

Шоколадов мус                              150гр  4.50лв 

Чийзкейк с боровинки                 150гр  4.50лв 

Тирамису                                         150гр  4.50лв 

Десерт на деня 
/попитайте вашия сервитьор за десерта на деня/ 


