




Салати
Шопска салата /в наш стил/ (7) 360 г  лв. 
/ розов домат, краставица, лук, чушка, натрошено сирене, люта чушка /

Традиционна салата (7) 350 г  лв. 
/ розов домат, катък, печена чушка, люта чушка, маслини /

Табиетлийска салата (7) 350 г  лв.
/ розов домат, маринован патладжан, печена чушка, лук, сирене, маслини /

Домашно печени чушки с овче сирене, домат и маслини (7) 350 г   лв. 

Домашна снежанка (5, 7) 250 г  лв. 
/ краставица, цедено мляко, чесън, орехи, копър /

Салата мини „Капрезе“ / в наш стил / (5,7) 350 г  лв. 
/ чери домати, бейби моцарела, маслини, песто, айсберг /

Салата „Бурата“ (5, 7) 350 г   лв. 
/ домат, бурата, орехи, чушка /

Салата „Цезар“ (1, 4, 7, 9) 320 г  лв. 
/ айсберг, гриловано пилешко филе, пармезан, крутони, сос Цезар /   

Микс от хрупкави салати със запечено козе сирене,  320 г   лв. 
смокини и филиран бадем (5, 7)  
 

Салата „Чехов“ (4, 8) 300 г  лв. 
/ микс от свежи салати с хрупкави калмари, киноа,  
репички, фетучини от краставица / 



Тарама хайвер (1, 4) 200 г   лв.

Гуакамоле с тигрови скариди и тортила чипс (2) 250 г  лв.

Запечен патладжан с домат, печена чушка и три вида сирена (7) 300 г   лв.

Тиквички по гръцки (7) 200 г   лв.

Пилешки сърца в масло (7) 250 г  лв.

Телешки език с дижонска горчица в масло (7, 9) 220 г   лв.

Картофи „Чехов“ (7) 200 г   лв.
/ овкусени с трюфелов зехтин, див лук, пармезан /

Хрупкав камембер с коричка от филиран бадем  270 г  лв. 
със сладко от боровинки (5, 7) 

Запечено френско козе сирене с кленов сироп и кедрови ядки (5, 7) 200 г   лв.

Задушени манатарки с бяло вино и чесън 250 г   лв.

Хрупкави калмари със сладко чили и лимонов сос (4) 200 г   лв.

Скариди Пил - Пил (1, 2, 7) 250 г   лв.
/ чери домати, люта чушка, чесън, хлебче /

Грилован октопод в лимонов сос (4) 200 г  лв.

Предястия и разядки

Прясна паста и ризото
Прясна паста с манатарки, трюфелов зехтин и пармезан (1, 3, 7) 300 г   лв.

Прясна паста „Болонезе“(1, 3, 8)  300 г   лв.

Ризото с броколи, сушен домат и маслини (7)  300 г   лв.

Ризото с пиле, спанак и сушен домат (7)  300 г   лв.



Запечено филе от сьомга с хрупкава бадемова коричка,
гарнирано с картофено пюре в наш стил (4, 5) 250 г   лв. 

Печен лаврак на  с гриловани зеленчуци (4) 350 г   лв. 

Филета от пресен лаврак (поднесени с ароматен ориз „Басмати“ 
и рагу от тиквички и манатарки (4) 360 г  лв. 

Пъстърва на плоча с печен картоф (4) 300 г   лв.

Риби

Барбекю на дървени въглища  
Мариновани свински ребра  400 г   лв. 
с домашно пържени картофи и BBQ сос  

Свински датски котлет с домашно пържени картофи и BBQ сос 400 г   лв. 

Свинска вратна пържола  300 г   лв. 
с домашно пържени картофи и лютеница 

Тройка с гарнитура 350 г   лв. 

Свински шиш от врат със зеленчуци, пържени картофи и BBQ сос 350 г   лв. 

Телешки кюфтета стил „Чехов“  350 г  лв.
с домашно пържени картофи и лютеница

Телешки суджук по наша рецепта  350 г   лв. 
с домашно пържени картофи и лютеница  

Телешки пепър стек с печени зеленчуци 300 г  лв. 

Бургер „Чехов“ (1, 3, 7) 400 г  лв. 
/ сочен телешки бифтек с кисела краставичка, розов домат,  
сос майонеза, пържени картофи /

Говежди Рибай за 100 г  лв. 

Гриловано пилешко филе с черен ориз (7) 300 г  лв. 

Пилешки шиш със зеленчуци и печен картоф 300 г  лв.



Домашно пържени картофи 300 г   лв. 

Домашно пържени картофи със сирене (7) 350 г  лв. 

Гриловани зеленчуци 200 г  лв. 

Черен ориз (7) 200 г  лв.

Ориз „Басмати“ (7) 200 г  лв.

Задушени броколи (7) 200 г лв.

Картофено пюре с трюфел (7) 200 г лв.

Мариновани печени люти чушки 50 г лв.

Гарнитури

Прясно приготвени домашни десерти
* Моля обърнете се за препоръка към вашия сервитьор (1, 3, 5, 7)  

Крехко задушено млечно телешко гарнирано с трюфелово пюре (7) 350 г   лв.

Свинско бон филе в сос от манатарки с басмати ориз (7) 350 г   лв.

Крехки пилешки филенца в сос от зелено къри  
и кокосово мляко с басмати (7) 350 г  лв.

Пилешко филе с поширана круша 
в сос от горгонзола аранжирано с бейби моркови (7) 350 г   лв. 

Основни ястия



Стралджанска мускатова  50 мл  лв.

Бургас 63 50 мл   лв.

Бургас 63 Барел 50 мл лв.

Поморийска гроздова 50 мл  лв.

Сръбска дюлева замундска 50 мл  лв.

Троянска сливова 3 г. 50 мл  лв.

Сливенска перла 50 мл  лв.

Ракия

Узо Пломари 50 мл  лв.

Узо Пломари 200 мл  лв.

Перно 50 мл лв.

Анасонови

Джони червено 50 мл  лв.

Джони черно 50 мл  лв.

Бушмилс 50 мл лв.

Блек Буш 50 мл лв.

Чивъс Регал 50 мл  лв.

Мейкърс Марк 50 мл  лв.

Джак Даниелс 50 мл  лв.

Уиски

Руски стандарт 50 мл лв.

Финландия 50 мл  лв.

Абсолют 50 мл  лв.

Грей Гус 50 мл лв.

Водка

Бифитър 50 мл  лв.

Хендрикс 50 мл  лв.

Джин



Хенеси VS 50 мл  лв.

Преслав XO 10 г. 50 мл  лв.

Коняк

Бейлис 50 мл лв.

Мента/Пещера 50 мл  лв.

Лимончело Амаркати 25 мл лв.

Йегермайстер 25 мл лв.

Мартини 100 мл лв.

Ликьори, Деджистиви, Вермути

НАЛИВНА 

Стела Артоа    500 мл  лв.

Стела Артоа    330 мл  лв.

Старопрамен    500 мл  лв.

Старопрамен    330 мл  лв.

БУТИЛИРАНА 

Каменица    500 мл лв.

Бургаско    500 мл  лв.

Стела Артоа    330 мл  лв.

Стела Артоа безалкохолна    330 мл лв.

Старопрамен    330 мл лв.

Бекс    330 мл  лв.

Лефе     330 мл лв.

Корона Екстра    355 мл  лв.

Бира



Органичен чай  400 мл  лв.
Кафе  60 мл  лв.

Топли напитки 

Домашна лимонада  500 мл   лв. 

Домашна лимонада  250 мл   лв.

Кока Кола  250 мл   лв.

Кока Кола Зиро  250 мл  лв.

Фанта Портокал  250 мл  лв.

Фанта Лимон  250 мл  лв.

Спрайт  250 мл   лв.

Тоник  250 мл  лв.

Сода  250 мл   лв.

Капи Портокал  250 мл   лв.

Капи Праскова  250 мл  лв.

Капи Ябълка  250 мл  лв.

Капи Вишна  250 мл  лв.

Студен чай  250 мл  лв.

Фреш  300 мл  лв.

Минерална вода Банкя  330 мл  лв.

Кана изворна вода  1 л  лв.

Кана изворна вода  500 мл  лв.

Газирана вода  „Сан Пелегрино“ 250 мл  лв.

Газирана вода  „Сан Пелегрино“ 750 мл  лв.

Безалкохолни напитки



Алергени

 1) Зърнени култури: пшеница, ръж, ечемик, овес, 
  шпелти, камут или техните хибридни сортове;
 2)  Ракообразни и продукти от тях;
 3)  Яйца и продукти от тях;
 4)  Риби и рибни продукти;
 5)  Ядки и производни от тях;
 6)  Соя и соеви продукти;
 7)  Мляко и млечни продукти;
 8)  Целина и продукти от нея;
 9) Семена: сусам, синап и продукти от тях;
 10) Мекотели и продукти от тях;
 11) Лупина и продукти от нея;
 12) Серен диоксид и сулфати с концентрация над 10 мг,
  изразени под общата форма на SO2.

До наименованието на всяко ястие в менюто 
с индекс са указани съдържащите се в него алергени.





©
 „Р

ек
ла

мн
а А

ге
нц

ия
 О

чи
“ 0

88
5 2

75
 99

0


