
Предложение на нашият Шеф / Chef’s Suggestion / Предложение от нашего Шеф-повара 

Храната, приготвена с любов, е тази блажена наслада, на 

която всеки истински би се отдал.  

Това блаженство ще усетите и Вие с всичките си сетива.  

Отдайте се на вълнуващо кулинарно приключение с 

приготвената от нас храна. 

Благодаря Ви, че сте тук! 

Шеф Ивайло Цонков 

 

Our irresistibly delicious food will make your mouth watering. 

Prepared with passion and love, our culinary creations are a 

divine pleasure which will make your heart go all of a flutter 

and will take your taste buds on an epic journey of discovery. 

Thank You for being here! 

Chef Ivailo Tzonkov 

 

Еда, проготовленная с любовью – блаженственное 
наслаждение, которому по-настоящему готов отдаться 
каждый. 
Это блаженство всей полнотой чувств испытаете и Вы! 
Отдайтесь волнующему кулинарному приключению с 
приготовленной нами едой! 

Шеф-повар Ивайло Цонков 
 

 
 
 
 



Предложение на нашият Шеф / Chef’s Suggestion / Предложение от нашего Шеф-повара 

САЛАТИ / SALADS / САЛАТЫ 
 

Цезар Салата / Caesar Salad / Салат Цезарь (1, 2, 3, 4, 6) 

/ по Ваш избор: хрупкави бейби калмари или пилешко филе, аншоа сос, бекон, чеснови 

крутони, люспест пармезан / Your choice of crispy baby calamari or chicken breast, anchovy 

sauce,bacon, garlic croutons, parmesan shavings / на Ваш выбор: бейби кальмары в кляре или 

куринное филе, анчоусовый соус, бекон, чесночные гренки, слайс нарезка пармезан 

350 гр/gr 13.90 лв/BGN  /  11.90 лв/BGN 
 

Резени Домати с Печен Пипер и Отлежало Биволско Сирене / Sliced Tomatoes with 

Baked Peppers and Aged Buffalo Cheese / Нарезанные Помидоры с Запеченым 

Сладким Перцем и Буйволийной Брынзой (3) 

/ домати, печен пипер в съчетание с отлежало биволско сирене, маслинова тапенада, хрупкава 

багета с пушен пикантен зехтин / tomatoes with baked peppers, accompanied by buffalo cheese, 

olive tapenade, crispy baguette with smoked spicy olive oil / нарезанные помидоры с запеченым 

сладким перцем в сочетании с буйволийной брынзой, маслиновой тапенадой, хрустящими 

багетами с пряным оливковым барбекю маслом 

340 гр/gr 11.90 лв/BGN 
 

Гръцка Салата/ Greek salad / Греческий Салат (3)  

/ домати, краставици, пресен пипер в съчетание с червен лук, маслини каламата, отлежало 

овче сирене, риган, зехтин / tomatoes, cucumbers, fresh pepper in combination with red onion, 

кalamata olives, aged sheep cheese, oregano, olive oil / помидоры, огурцы, свежий сладкий перец 

в сочетании с красным луком, маслинами коламата, с буйволийной брынзой, орегано, 

оливковым маслом 

370 гр/gr 8.90 лв/BGN 
 

Бейби Спанак с Черна Киноа / Baby Spinach with Black Quinoa / Бейби Шпинат с 

Черной Киноа (3) 

/ авокадо, бейби спанак в съчетание с черна киноа, домати конкасе, печен пипер, сирене, 

дресинг / avocado, baby spinach combined with black quinoa, tomato concassé, roasted pepper, 

cheese, dressing/ авокадо, бейби шпинат в сочетании с черной киноа, томатами конкасе, 

запеченным сладким перцем, брынзой, дрессингом 

370 гр/gr 8.90 лв/BGN 
 

Градински Домати / Tomatoes from The Garden / Розовые Томаты (3)  
/ в съчетание с крем от патладжан, маринован печен пипер, отлежало овче сирене, чипс от 

магданоз, багета с пикантен пушен зехтин / accompanied by eggplant mousse, marinated baked 

peppers, aged sheep cheese, parsley chips, crispy baguette with smoked spicy olive oil / в сочетании 

с кремом из баклажана, маринованным запеченым сладким перцем, овечьей брынзой, 

чипсами из петрушки, хрустящими багетами с пряным оливковым барбекю маслом 

340 гр/gr 11.90 лв/BGN 
 



Предложение на нашият Шеф / Chef’s Suggestion / Предложение от нашего Шеф-повара 

ПРЕДЯСТИЯ / STARTERS / ЗАКУСКИ  
 

Месо от Снежен Рак с Авокадо / Snow Crab Meat with Avocado / Мясо Снежного Рака с 
Авокадо (3,4,5,6) 

/ в съчетание с домати конкасе, хрупкави треви, брускета с пикантен пушен зехтин, крема 

сирене / accompanied by tomato concassé, mixed greens, bruschetta with smoked spicy olive oil, 

cream cheese / в сочетании с томатами конкасе, сушеными пряными травами, брускеттами с 

пряным оливковым барбекю маслом 

180 гр/gr 17.90 лв/BGN  
 

Черноморски Миди / Black Sea Clams / Черноморские Мидии (4,5,6) 
/ отворени на пара / steam opened /приготовлены на пару  

500 гр/gr 10.00 лв/BGN  
 

Хрупкави Бейби Калмари / Crispy Baby Calamari / Панированные Бейби Кальмары 
(1,4,5,6) 

/ азиатски стил / Asian style / в азиатском стиле 

150 гр/gr 15.90 лв/BGN 
 

Фритиран Сафрид / Deep – Fried Jack Mackerels / Фритированная Сатаврида (1,4) 
/ с билкова коричка, домашен сос скордаля / with herbal crisp, scordalia dip / с пряной корочкой, 

домашним соусом скордалия 

250 гр/gr 10.90 лв/BGN 
 
 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ / MAIN COURSES / ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
 

Улов на Деня / Catch of the Day / Улов Дня (1,4)  
/ с билкова коричка, домашен сос скордаля / with herbal rind, homemade skordalia dip / с пряной 

корочкой, домашним соусом скордалия 

350 гр/gr за цена и предложения за деня, попитайте вашия сервитьор / for price and daily offering, kindly ask 

your server  
 

Лаврак на Грил / Grilled Sea Bass / Сибас на Гриле (4) 

/ в съчетание с доматена салца, лимоново – зехтинов дресинг / with tomato salsa, lemon – olive 
oil dressing / в сочетании с томатным соусом сальса, лимонно-оливковым дрессингом 

280 гр/gr 17.90 лв/BGN 
 

Филе от Сьомга с „Териаки“ сос / Salmon Fillet Teriyaki Style / Филе Семги с Соусом 
Терияки (1,4) 

/ в съчетание с портокалова редукция / accompanied by orange reduction / в сочетании с 

апельсиновой цедрой 

300 гр/gr 21.90 лв/BGN 

 
 



Предложение на нашият Шеф / Chef’s Suggestion / Предложение от нашего Шеф-повара 

Маринована Пилешкa Пържола с Левурда и Горски Билки / Marinated Chicken Steak 
with Wild Garlic and Forest Herbs / Маринованный Куринный Стейк с Диким Луком и 

Лесными Травами (1,10) 
/ в съчетание с „ Грейви“ сос / accompanied by gravy sauce / в сочетании с заправленными 

соусом „Грейви“ 

300 гр/gr 15.90 лв/BGN 
 

Телешки Рибай Рол Стек „Блек ангъс“ в “Surf & Turf“ стил. / “Surf & Turf” Black Angus 
Beef Rib Eye Roll Steak / Говяжий Рибай Рол Стейк „Блэк Энджел“ в стиле “Surf & Turf“ 

(1,10) 
/ в съчетание с кралска скарида / accompanied by king prawns, / в сочетании с королевской 

криветкой 

300 гр/gr 42.90 лв/BGN 
 

Агнешки Котлети с Ментов сос / Lamb Chops with Mint Sauce / Котлеты из Ягнятины с 
Мятным Соусом  

250 гр/gr 24.90 лв/BGN 
 

Свински Шашлик / Pork Skewers / Шашлык из Свинины 
400 гр/gr 17.90 лв/BGN 

 
Мини Домашни Кюфтенца / Mini Homemade Meatballs / Домашние Мини Котлеты  

250 гр/gr 12.90 лв/BGN 
 

Мариновани Свински Ребра на BBQ / Marinated BBQ Pork Ribs / Маринованные 
Свинные Ребра на BBQ 

360 гр/gr 12.90 лв/BGN 
 

Мексиканска Вратна Пържола / Mexican Pork Neck Steak / Стейк По-Мексикански 
300 гр/gr 14.90 лв/BGN 

 
 

*Всички основни ястия от нашето барбекю се сервират с включена гарнитура от 
сезонни зеленчуци, разядки и домашен хляб 

*All BBQ main courses are served with side dish of seasonal vegetables, appetizers and 
homemade bread 

*Все BBQ блюда включают в себя гарниры из сезонных овощей, легкие закуски и 
домашний хлеб 

 
*Всички основни ястия от нашето меню се приготвят на скара при обедното 

предлагане и на барбекю при вечерното предлагане. 
*All main courses are prepared on a grill for lunch service and on our BBQ for dinner 

service. 
*Все основные блюда нашего меню готовятся на гриле в обеденное время и на 

барбекю во время ужина  
 

 



Предложение на нашият Шеф / Chef’s Suggestion / Предложение от нашего Шеф-повара 

ДЕСЕРТИ / DESSERTS / ДЕСЕРТЫ 
 

Крем Брюле / Crème Brûlée / Крем-Брюле (1,2,3) 
/ със зелен чай „Матча“, сорбе от шампанско / with matcha tea, champagne sorbet / с зеленым 

чаем „Матча“, сорбетом из шампанского 

120 гр/gr 8.00 лв/BGN 
 

Шоколадов Десерт / Chocolate Dessert / Шоколадный Десерт (1,2,3) 
/ течен шоколадов център, домашен сладолед от авокадо и шамфъстък / soft chocolate center, 
homemade avocado and pistachio ice cream /жидкий шоколадный центр, домашнее мороженое 

из авокадо и фисташки 

180 гр/gr 10.90 лв/BGN 
 

Торта „Гранд Хотел Поморие“ / “Grand Hotel Pomorie” Cake / Toрт „Гранд Отель 
Поморие“ (1,2,3,8,9) 

/ белгийски шоколад, сметана, лешници, зелени смокини / Belgian chocolate cream, hazelnuts, 
green figs / бельгийский шоколад, взбитые сливки, лесной орех, зеленый инжир 

160 гр/gr 8.50 лв/BGN 
 

Домашно Приготвена Сладоледена Торта / Homemade Ice Cream Cake / Домашний 
Торт-Мороженое (1,2,3,8,9) 

/ лешници, блат, сладолед сникърс, млечна шоколадова заливка / hazelnuts, muffin puff, ice 
cream sneakers, melted milk chocolate / лесной орех, бисквитная основа, сникерс мороженое, 

молочно-шоколадная заливка 

160 гр/gr 8.90 лв/BGN 
 

Селекция от Домашно Приготвен Сладолед / Selection of Homemade Ice Cream / 
Домашнее Мороженое в Ассортименте (1,2,3,8,9) 

160 гр/gr 10.90 лв/BGN 
 

Енергиен Бар / Energy Bar / Энергетический батончик(8,9) 
/ сезонни плодове, ядки, фурми, кокосово масло, какао / seasonal fruits, nuts, dates, coconut oil, 

cocoa / сезонные фрукты, орехи, финики, кокосовое масло, какао 
150 гр/gr 9.90 лв/BGN 

  



Предложение на нашият Шеф / Chef’s Suggestion / Предложение от нашего Шеф-повара 

Уважаеми Гости, / Dear Guests, / Уважаемые Гости, 
В изброените в нашето меню ястия има съдържание на вещества и продукти, 

причиняващи алергии и непоносимост. Моля информирайте Вашия сервитьор при 
настаняване, ако имате алергии или непоносимост към определен тип храни. / The 

dishes in our menu contain ingredients and products that can cause allergic reactions and 
intolerance. Kindly inform Your waiter upon arrival for any allergies or intolerances. / В 

перечисленных блюдах нашего меню имеются аллергенные продукты и компоненты. 
Просим своевременно информировать Вашего официанта в случае имеющийся 

аллергической непереносимости. 
 
 
 
 

14 – те Алергена / The 14 Allergens / 14 аллергийных продуктов и компонентов 
 

1. Глутен – зърнени култури / Gluten – wheat, rye, barley, oats, spelt,kamut / Глютен – 

зерновые культуры 

2. Яйца и продукти от тях / Eggs and egg – based products / Яйца и яйцосодержащие 

компоненты 

3.  Лактоза – мляко и млечни продукти / Lactose – milk and milk products / Лактоза – 

молоко и молочные продукты 

4. Риба и рибни продукти / Fish and fish – based products / Рыба и рыбные продукты 

5. Ракообразни и продукти от тях / Shellfish and shellfish based products / Ракообразные и 

ракообразные морепродукты 

6. Мекотели и продукти от тях / Molluscous and molluscous-based products / Маллюски  и 

маллюсковые морепродукты 

7. Соя и соеви бродукти / Soya and soya-based products / Соя и соясодержащие 

компоненты 

8. Ядки и продукти от тях / Nuts and nut – based products / Орехи – орехосодержащие 

компоненты 

9. Фъстъци и продукти от тях / Peanuts and peanut - based products / Арахис и 

арахисовосодержащие компоненты 

10. Целина и продукти от нея / Celery and celery – based products / Сельдерей и продукты с 

сельдереем 

11. Синап и синапено семе (горчица) / Mustard and mustard – based products / Горчица и 

продукты с горчицей  

12. Сусамово семе и продукти от тях / Sesame seeds and sesame seed – based products / 

Кунжут и продукты с кунжутом 

13. Лупина и продукти от нея / Lupine and lupine - based produce / Люпин и продукты с 

люпином 

14. Серен диоксид и сулфити / Sulphur dioxide and sulphites / Диоксид серы и сульфиты 



ВИНЕН ЛИСТ  

Тракия е регион обхващащ югоисточната част на балканския полуостров, включва 

териториите на Северна Гърция, Южна България и европейската част на Турция. 

Това е земята на траките, които я обитават поне от  V хилядолетие преди Христа. 

За наследници на древните траки се считат днешните българи. От най-дълбока 

древност отглеждането на лозата и правенето на вино е част от идентичността на 

траките: тракийското вино се е правело в каменни корита и било толкова гъсто че, 

както разказват легендите, е трябвало да се пие със сламки направо от каменните 

корита. Тракийските жреци използвали виното при техните свещени ритуали като 

средство за свързване с отвъдния свят и като средство за предсказване на бъдещето. 

Счита се че са били първият народ, почитащ Бог на виното-Загрей, възприет в 

последствие от гърците като Дионис и от римляните като Бакхус. 

Поморие ( в древността Анхиало) от древни времена се слави с лозята си и с 

производството на вино. По време на Второто българско царство прочутото 

анхиалско вино се превръща в символ на високо качество и става утвърдена марка, а 

градът се утвърждава като предпочитан производител на квалитетни бели и червени 

вина. През 1932 г. се създава първата съвременна винарска изба „Поморие“, която е 

включена в структурата на един от най-известните винопроизводители в България – 

„Черноморско злато“ – носител през годините на редица национални и 

международни награди от престижни състезания. 
 

БЪЛГАРИЯ 750 мл 

Пенливи Вина 

Катаржина Брут  Шардоне, Катаржина Естейт     36,90 лв 
/ Тракийска Низина, Свиленград / 

Естествено пенливо вино, произведено по метода Charmat. 

Характеристика: Наситен златисто-зелен цвят. Плътен, благороден аромат с нотки на зряла праскова, 

печени ядки, ванилия и хлебно-маслени тонове. Фино и деликатно тяло с нежни балончета, запомнящ се 

финал с приятно усещане за трюфел. 
 

 
 

Бели Вина 

Винарна „Черноморско Злато“, Поморие 

Гранд Совиньон Поморие Совиньон Блан      23,90 лв 
Характеристика: Чисти и интензивни аромати на прясно окосена трева, съчетани с нежни нотки на папая 

и тропически плодове. Виното грабва със силен вкусов аромат, обем и безкрайна свежест във финала. 
 

Пентаграм Совиньон Блан         22,90 лв 
Характеристика: Средно интензивни аромати на грейпфрут и тревисти нотки. Средно тяло с приятна 

свежест и вкусове на грейпфрут и цитрус. 
 

Вила Понте Шардоне и Совиньон Блан       27,90 лв 
Характеристика: Цветът е нежен, светло - златист, а ароматът е плодов с нюанси на ананас и папая, с 

дискретни акценти на дим, ванилия и пикантни подправки. Вкусът е хармоничен и свеж, с дълъг плодов 

финал 
 

Солени Хълмове Шардоне, Вионие и Совиньон Блан     39,90 лв 
Характеристика: Съчетани нотки на зряла, сочна праскова и кайсия с тропични нюанси на ананас и 

папая. Прекрасно балансирано, виното обгръща с аромати на подправки, дим, кедър и минерални нотки, 

които придават блясък на безкрайния финал. 
 

Вера Тера Шардоне          56,90 лв 
Характеристика: Ръчно браното шардоне обгръща небцето с аромати на ябълка, пъпеш и деликатен бял 

шоколад. Акцентите на тост и печени бадеми от отлежаване във френски дъбови бъчви елегантно 

преливат в безкрайния послевкус. Пикантни нотки нежно допълват минералната чистота, която гроздето 

може да придобие само в района на Поморие. 



 
 

Санта Сара Траминер, Винарско Имение Санта Сара     52,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие / 

Характеристика: Светло лимонов цвят. Свеж, деликатен нос с аромат на роза. Леко и нежно тяло с 

вкусове на гюл, които продължават в дълъг финал.  
 

Spätsommerabend Траминер, Александра Естейт     29,90 лв 
/ Тракийска низина, с. Орешец, Южен Сакар / 

Характеристика: Златисто на цвят, бистро и чисто. Атрактивен и сортов нос с нотки на сладко от рози, 

личи и портокалов цвят. Елегантно и много ароматно с локумен финал и чудесен послевкус на рози.  
 

Ърли Бърдс Шардоне, Винарска Изба Страцин      29,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие / 

Характеристика: Свеж и комплексен, с нюанси на нектарина, приятно комбинирани с фини цветисти 

акценти, подправки и нежна ванилия. 
 

Санта Сара Совиньон Блан, Винарско Имение Санта Сара    53,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие / 

Характеристика: Нос с аромати на грейпфрут и бъз. Леко, свежо и хармонично тяло с аромати на 

грейпфрут, цитрус и зеленисти нотки. 
 

Силвър Ейнджъл Совиньон Блан, Мидалидаре Естейт    30,90 лв 
/ Тракийска Низина, с. Могилово, Стара Загора / 

Характеристика: Светъл, много блед сламест цвят със стоманени отблясъци. Свеж, дискретен нос със 

сочна круша, ананас, личи и далечно - папур, мокър мъх. Средно тяло с добра структура и свежест и 

приятен, сочен финал. 
 

Уайн Буук Совиньон Блан, Кастра Рубра      44,90 лв 

/ Тракийска Низина, с. Коларово, Харманли / 

Характеристика: Жив, искрящ светло златист цвят с нежни зеленикави отблясъци. Елегантен, сортов нос 

с класическите за совиньон блан аромати на чемшир, бяла праскова, цариградско грозде и окосена трева. 

Тялото е стройно, стегнато и фокусирано с минерална "прохладност" във вкуса и соленоват финал. 
 

Контемплейшънс Совиньон Блан, Катаржина Естейт     33,90 лв 
/ Тракийска Низина, Сакар / 

Характеристика: Носът е свеж и тревист с аромати на зелена праскова, цариградско грозде, лимон и 

хумус. Фино тяло с дълъг, освежаващо-цитрусов завършек. 
 

AXL Роуз Валей Карловски Мискет, Шато Копса     43,90 лв 
/ Розова Долина, Карлово / 

Характеристика: Цветът е искрящо бледожълт със зелени нюанси, ароматите напомнят индрише, здравец 

и цитруси, повтарят се и във вкуса, подчертани от изключителна свежест. 
 

Братанов Тамянка Сингъл Винярд, Винарна Братанови    52,90 лв 
/ Южен Сакар, с. Шишманово,  Харманли / 

Характеристика: Интензивен сортов нос с аромати на грозде и здравец. Приятна свежест и гроздов вкус 

изпълват небцето. Финалът е дълъг с вкусна горчивина. Тамянка е местното име на сорта Мускат. 
 

Синерджи Совиньон Блан и Пино Гри, Мидалидаре Естейт    33,90 лв 
/ Тракийска Низина, с. Могилово, Стара Загора / 

Характеристика: Искрящ и красив светло сламест цвят със зеленикави отблясъци. Чист и свеж нос с 

цитрусов характер и елегантна цветиста нотка. Леко до средно тяло с пикантна свежест и добра дължина 

във финала на вкуса. 
 

Симбиоза Шардоне, Вионие и Тамянка, Винарна Братанови    28,90 лв 
/ Южен Сакар, с. Шишманово, Харманли / 

Характеристика: Красив светло сламест цвят. Въздържан и леко пикантен нос с нотки на подправки, 

сушени плодове и сладки прасковени нотки конфи. Елегантно в устата с приятен ароматен завършек. 
 

 
 
 



 
 

CH/VI Шардоне и Вионие, Катаржина Естейт       46,90 лв 
/ Тракийска низина, Свиленград /  

Характеристика: Наситен жълт цвят със зелени нюанси. Ароматът е интензивен, плодов – пъпеш и 

праскова, в комбинация с нотки на ванилия, ядки и препечен хляб. Вкусът на виното е елегантен с 

изключителен баланс между сладост, свежест и дълготраен послевкус, с вкусов аромат кореспондиращ с 

носа. Отлежаване за 6 месеца във френски дъбови барици. 
 

Левент Траминер и Врачански Мискет, Винарска Къща Русе    36,90 лв 
/ Дунавска Равнина, гр. Русе / 

Характеристика: Прозирен, много блед "стоманен цвят" с нежни зеленикави отблясъци. Носът е фин, 

сортов, средно интензивен със сочни плодови нотки на личи и манго, заедно с леки нюанси на розови 

листенца. Леко до средно тяло с приятен, дискретен аромат и сочност във финала. 
 

 
 

Розе 

Винарна „Черноморско Злато“, Поморие 

Гранд Розе Поморие Сира и Каберне Фран      23,90 лв 
Характеристика: Искрящият и нежен цвят се допълва от изключителен финес и елегантност във вкуса. 

Виното приканва с нежни плодови аромати, съчетани с обем и сладост във вкуса. Финалът е с деликатна 

свежест и характерни минерални нюанси, които гроздето може да придобие само в района на Поморие. 
 

Пентаграм Розе Сира         22,90 лв 
Характеристика: Красив цвят с ярки оттенъци, нежен аромат на горски ягоди и малини, балансирана 

свежест във вкуса и деликатни цитрусови акценти на финала. 
 

Солени Хълмове Розе Каберне Совиньон, Сира и Каберне Фран    39,90 лв 
Характеристика: Нежният цвят е прелюдия към аромати на току- що откъснати горски ягоди , зряла 

вишна и джинджър. Нюансите на захаросан цитрус балансират плодовата сочност на виното и преливат в 

невероятно дългия и нежен финал. 
 

Вера Тера Розе Сира и Каберне Фран       56,90 лв 
Характеристика: Интензивни аромати на малина, череша и нотки на индрише. Леко тяло с вкусове на 

малина и боровинки. 
 

 
 

Ноу Сейнтс Розе, Винарско Имение Санта Сара     52,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие / 

Характеристика: Купаж Каберне Совиньон, Мавруд и Пино Ноар. Цветът е интензивен, а в носа изпъкват 

сладки акценти на горена захар и ягода конфи. Сочно заоблено в устата с масло и сухи листа в послевкус. 

Ферментацията се провежда задължително при контрол на температурата в 500 л. френски бъчви. 

Отлежало в същите съдове върху фината утайка минимум четири месеца. 
 

Соулмейт Розе Гренаш и Сира, Винарска Изба Страцин    44,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие / 

Характеристика: Нос с аромати доминирани от ягода. Във вкуса виното е елегантно, свежо с вкусове на 

сочна жълта праскова и ягодови нотки. 
 

Анджелика Розе, Шато Копса        34,90 лв 
/ Розова Долина, Карлово / 

Характеристика: Нежен розов цвят, много красив. Елегантен нос с дребни червени плодове – горски 

малини, ягоди и шипки. Сладко тяло, средно и заоблено с приятен финал., 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Александра Розе  «Пти» Пти Вердо, Александра Естейт    49,90 лв 

/ Тракийска низина, с. Орешец, Южен Сакар / 

Характеристика: Свежо, елегантно и минерално розе с леко тяло и нотки на дребни горски ягоди, нежна 

масленост, напомняща маскарпоне. Пълен баланс между аромат, вкус и послевкус, който ще ви накара да 

повторите от това лимитирано вино. 
 

Ле Розе Сира, Малбек и Каберне Фран, Катаржина Естейт    36,90 лв 
/ Тракийска Низина, Сакар / 

Характеристика: Бистър, блед, прасковено-розов цвят. Сладостен нос с пикантни нотки на дървесна кора, 

сладка ванилия, кокос и пъстри череши. Свежо, елегантно в устата, с отлично запазен червен горски плод 

във вкусовия аромат и дълъг плодов финал. 
 

 
 

 

Червени Вина 

Винарна „Черноморско Злато“, Поморие 

Гранд Каберне Поморие Каберне Фран       23,90 лв 
Характеристика: Наситен цвят с виолетови нюанси. Сочният, привлекателен Каберне фран грабва 

веднага с нотки на зрели боровинки, черни вишни и екзотични подправки, изпълвайки устата с аромати. 

Плътното тяло на виното се разгръща в прелъстителен кадифен финал, който отеква дълго с нотки на 

шоколад и усещане за заоблени, фини танини. 
 

Пентаграм Мерло          22,90 лв 
Характеристика: Аромати на сочни вишни, пикантни подправки, касис и шоколад се съчетават в 

безупречна структура, а леко загатнатият дъб добавя нюанси на тост и кафе. Разточително дългият 

послевкус гали приятно със супер-фини танини и минерален финес. 
 

Вила Понте Каберне Совиньон и Сира       27,90 лв 
Характеристика: Наситен цвят и интензивен плодов аромат с нюанси на зряла малина и къпина, 

комбинирани с акценти на дим и подправки. Вкусът е хармоничен, с мек и дълъг плодов финал. 

Създадено с помощта на консултанти от Италия- г-н Фредерико Ричи и от Франция- г-н Андре Фустер. 
 

Солени Хълмове Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и Сира    39,90 лв 
Характеристика: Силните страни на четирите сорта се съчетават в превъзходен бленд, като предлагат 

усещане за касис, сочни вишни, черен шоколад и детелина с невероятна прецизност и дължина на вкуса. 

Отлежаване на виното за 9 месеца във френски дъбови бъчви. 
 

Вера Тера Каберне Фран и Сира       56,90 лв 
Характеристика: Върхът на всички червени вина от Black Sea Gold – Vera Terra грабва с експлозивни 

аромати на зрели червени плодове, съчетани с деликатни нюанси на ванилия и кафе. Балансираният вкус 

и дългият финал допринасят за изключителния завършек на виното. 
 

 
 

Петит Сара Ред, Винарско Имение Санта Сара      54,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие / 

Характеристика: Наситен пурурен цвят. Съблазнителен, сочен нос с нотки на сочни горски плодове, 

черни череши и ванилия. Стопено и гладко, средно тяло с кадифени, зрели танини и ефектен финал с 

черни плодове. Вино с потенциал. 
 

Ърли Бърдс, Каберне Совиньон, Винарска Изба Страцин    29,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие / 

Характеристика: Наситен тъмно рубинен цвят. Носът е сортов и атрктивен с нотки на зелена чушка, 

смола и землисти нотки. Тялото е средно и ефирно, гъвкаво и свежо. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Соулмейтс Сира, Винарска Изба Страцин      44,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Страцин, Поморие / 

Характеристика: Наситен пурпурен цвят. Етеричен характер на аромата с акценти на розмарин и 

теменужки, на втори план - сурово месо. Средно тяло, пикантно и свежо. 
 

Румелия Мавруд Резерва, Румелия      79,90 лв 
/ Тракийска Низина, Западна Тракия / 

Характеристика: Непрогледен, мастилен цвят. Въздържан, но дълбок и атрактивен нос нотки на индиго, 

ликорис, какао и печени черни плодове. Стегнато тяло, соленовато и хармонично със сатенено гладки 

танини и пикантно-сух финал. Дълго във финала на вкуса. Вино с потенциал. 
 

Уникато Мелник и Руен, Дамяница       45,90 лв 
/ Тракийска низина, Долината на Струма / 

Характеристика: Красив и бистър рубинен цвят. Сложен нос с порто нотки на ликьор от червен касис, 

сушена ягода и кожа. Средно тяло, свежо и хармонично с гладък, сух финал. Много добро да се пие 

веднага, но може да отлежава. 
 

Редарк Каберне Совиньон, Рубин и Руен, Дамяница     62,90 лв 
/ Тракийска низина, Долината на Струма / 

Характеристика: Средно интензивен гранатовочервен цвят. Комплексен нос с нотки на сладки 

подправки, зрели горски плодове и тютюн. Тяло със средна плътност, хармонично и пикантно, с 

изобилие от червени плодове и сладки подправки. Великолепно вино, което е в топ кондиция в момента, 

но може да отлежава още поне 2-3 години. 
 

Доминант Червен, Сира и Каберне Совиньон, Кастра Рубра    35,90 лв 
/ Тракийска Низина, с. Коларово, Харманли / 

Характеристика: Непрогледен, тъмно гранатов цвят с меки керемидени отблясъци. Елегантен и дълбок 

нос с подправкови нотки, месо и дим, канела, сушени домати и землисти нотки. Среден, хармоничен, 

спокоен и свеж финал. 
 

Кюве Руж Мерло и Каберне Совиньон, Шато Копса     54,90 лв 
/ Розова Долина, Карлово / 

Характеристика: Непрогледен цвят - тъмен рубин с меки керемидени отблясъци. Сладостен и сложен нос 

с нотки на печена камба, сладък червен пипер, сушено месо, кафява захар, бахар и дафинов лист. Средно 

тяло с добра сладка част, с дим, ванилия и сладки подправки във вкусовия аромат и дълъг завършек с 

конфи нотки, шоколад и ванилия. Виното е в много добра кондиция да се пие в момента, но може да 

отлежава още година-два. 
 

Мидалидаре Мерло и Каберне Фран, Мидалидаре Естейт    33,90 лв 
/ Тракийска Низина, с. Могилово, Стара Загора / 

Характеристика: Интензивен, тъмно рубиненочервен цвят със светло червени отблясъци. Пикантен и 

атрактивен плодов нос с подчертан подправков нюанс, фино загатнат дъбов тон и букет от плодов аромат 

на зрели череши и сливи, черници, боровинки и стафиди. Добре интегрирани танини, предразполага и 

освежава с усещане за зрели горски плодове, стафиди и ароматни подправки. Продължителен, пикантен 

финал и запомнящ се плодов послевкус. 
 

Ла Парсел Каберне Совиньон, Мерло и Сира, Катаржина Естейт   57,90 лв 
/ Тракийска Низина, Сакар / 

Характеристика: Красив рубинено-червен цвят. Сочен и атрактивен нос с нотки на зрели червени горски 

плодове, канела и сушени вишни. Заоблено, сатенено гладко тяло със сладостен финал. Много готово да 

се пие веднага. 
 

 
 

 

 

 

 

 



ВНОСНИ ВИНА 750 мл 

Пенливи Вина 
 

Просеко Брут Арджео, Руджери, Тревизо, Италия      42,90 лв 

Розе ди Пино Брут, Руджери, Италия       42,90 лв 

Луи Рьодерер Брут Премие нон винтидж, Шампан, Франция    240,90 лв 

Моет и Шандон Брут Империал нон винтидж, Шампан, Франция   230,90 лв 

Дом Периньон, Винтидж , Шампан, Франция      629,90 лв 

Кристал Брут Винтидж, Луи Рьодерер, Шампан, Франция    909,90 лв 
 

Бели Вина 
 

Ле Фюме Бланш Совиньон Блан, Франсоа Люртон, Франция    42,90 лв 

Елеганс Шардоне Жозеф Кастан, Франция      29,90 лв 

Шабли Друен Вудон, Бургундия, Франция      89,90 лв 

Поезие Пино Гриджо деле Венеция DOC, Кантина ди Соаве, Италия      29,90 лв 

Лагедер Пино Гриджо, Алоис Лагедер, Алто Адидже, Италия   63,90 лв 

Бланко Ел Кото де Риоха, Испания       33,90 лв 

Ризлинг Драй Др. Лозен, Мозел, Германия      43,90 лв 

Ронгопай Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зенландия     42,90 лв 

Бабич Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зенландия     55,90 лв 

Бабич Черен Етикет Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зенландия   68,90 лв 
 

Розе 

Елеганс Розе Сира & Гренаш, Жозеф Кастан, Пей д‘Ок, Франция   29,90 лв 

Шато д'Астрос Розе, Кот дьо Прованс, Франция     48,90 лв 

Карт Ноар Еритаж Розе Кот дьо Прованс, Франция     62,90 лв 
 

Червени Вина 

Лафоре Пино Ноар, Жозеф Друен, Бургундия, Франция    59,90 лв 

Кот дю Рон Руж Е.Гигал, Кот дю Рон, Франция      58,90 лв 

Кастилиони Кианти DOCG, Фрескобалди, Тоскана, Италия    52,90 лв 

Амароне Селеционе Антонио Кастанеди DOCG,     149,90 лв 

Валполичела Супериоре, Италия 

Крианца Ел Кото де Риоха, Риоха, Испания      39,90 лв 

Катена Малбек Бодегас Катена Запата, Мендоса, Аржентина    57,90 лв 

 

Предложение на Нашият Сомелиер 
__________________________________________   ______________лв 

/_________________________________________/ 
 
Характеристика:  _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

  



 
 

НАЛИВНИ ВИНА 
 

Винарна „Черноморско Злато“, Поморие            Чаша 200 мл / Кана 500 мл.  

Бяло Вино Сухо        5,90 лв / 9,90 лв  
Характеристика: Свежо и ароматно купажно вино с перфектен баланс . 

Розе           5,90 лв /9,90 лв  
Характеристика: Свежо и ароматно купажно вино с перфектен баланс. 

Червено Вино Сухо         5,90 лв /9,90 лв  
Характеристика: Интензивен плодов аромат на червени плодове и фини подправъчни нюанси. 
 

 
 

ВИНА МАЛКА БУТИЛКА  
 

Пенливи Вина 200 мл 

Просеко Брут Арджео, Руджери, Тревизо, Италия      21,90 лв 
 

Бели Вина 375 мл 

Зеланос Совиньон Блан, Зеланос        23,90 лв 
/ Тракийска низина, с. Славянци, Сунгурларе / 

Характеристика: Нежен светло сламест цвят със зеленикави оттенъци. Носът е типичен за сорта с 

тревисти и леко минерални нотки, а на втори план - сладки жълти плодове. Чисто и свежо с лимон, 

чемшир и жълт плод до финала на вкуса. 
 

Санта Сара Совиньон Блан, Винарско Имение Санта Сара    29,90 лв 
/ Източна Тракийска Низина, с. Горица, Поморие / 

Характеристика: Нос с аромати на грейпфрут и бъз. Леко, свежо и хармонично тяло с аромати на 

грейпфрут, цитрус и зеленисти нотки. 
 

Поезие Пино Гриджо деле Венеция DOC, Кантина ди Соаве, Италия        18,90 лв 
 

Розе 375 мл 

Зеланос Пино Ноар, Зеланос        23,90 лв 
/ Тракийска низина, с. Славянци, Сунгурларе / 

Характеристика: Привлекателен цвят в стила Прованс - нежна праскова. Сочен нос с нотки на дива ягода 

и ябълка, деликатна минералност напомняща слюда. Свежо и стегнато тяло с дълъг, леко минерален 

финал. 
 

Шато д'Астрос Розе, Кот дьо Прованс, Франция     29,90 лв 
 

Червени Вина 375 мл 

Зеланос Сира, Зеланос         23,90 лв 
/ Тракийска низина, с. Славянци, Сунгурларе / 

Характеристика: Цветът е интензивен, плътен рубин. Носът е интригуващ с нотки на кожа, минерали, 

ликьорени тонове. Гладка, сатенена структура, средно тяло и соленоват финал.  
 

Кастилиони Кианти DOCG, Фрескобалди, Тоскана, Италия    34,90 лв 
 

 
  



БИРА И САЙДЕР  

 

Наливна Бира     300 / 500 мл    3,60 / 4,30 лв 

Шуменско Пиво     330мл    3,90 лв 

Карлсберг      330мл    4,90 лв 

Туборг      330мл    4,90 лв 

Будвайзер      330мл    5,90 лв 

Ердингер      330мл    5,90 лв 

Гримберген Блонд      330мл    5,90 лв 

Гримберген Дабъл Амбър    330мл    5,90 лв 

Карлсберг Безалкохолна     330мл    5,90 лв 
 

Сайдер      330мл    3,90 лв 
/ ябълка, круша, боровинка, манго и лайм / 

 

 
 

КРАФТ БИРА от БУРГАС 

VERITAS е нефилтрирана и непастьоризирана крафт бира, която: 

 се вари, охмелява и отлежава в Бургас, в крафт-бирария „Пивоварната“ 

 е естествено газирана, пивка и не надува, независимо от количеството 

 се вари с немски малцове, дрождите са френски, хмелът е български (от 

Велинград), добавят се и вносни благородни хмелове, водата е от Камчия – 

омекотена. 

 е гарантирано - прясна и може да пиете Veritas в различни стилове и видове 
 

Специален Лагер     330мл    5,90 лв 
Характеристика: светъл, плътен лагер, с наситен малцов вкус и приятна горчивина 

Пшенична      330мл    5,90 лв 
Характеристика класическа пшенична бира (weizen), мътно бяла , с типични плодови ноти 

Червена      330мл    5,90 лв 
Характеристика: елегантен баланс на препечен хляб, шоколад, кафе и благороден хмел 

Ипа Веритас      330мл    6,90 лв 
Характеристика горчива, силно охмелена бира. Умерен хмелен аромат. Дълъг и силен послевкус. 

 

АПЕРИТИВИ  

Мартини       50мл    6,00 лв 

Кампари       50мл    6,90 лв 
 

АНАСОНОВИ НАПИТКИ  

Мастика      50мл    3,90 лв 

Узо Зорбас      50мл    4,90 лв 

Узо Пломари     50мл    4,90 лв 

Узо 12       50мл    4,90 лв 

Перно       50мл    5,90 лв 

Пастис      50мл    5,90 лв 

 



ДЖИН  
Гордънс      50мл    6,90 лв 

Бомбай Сапфир     50мл    7,90 лв 

Танкерей      50мл    7,90 лв 

 

ВОДКА  
Финландия      50мл    6,90 лв 

Абсолют      50мл    6,90 лв 

Руски Стандарт     50мл    6,90 лв 

Грей Гус      50мл    14,90 лв 

Белуга      50мл    14,90 лв 

 

РОМ  
Бакарди      50мл    4,50 лв 

Капитан Морган     50мл    6,90 лв 

Хавана Клуб 3 г.     50мл    6,90 лв 

 

БРЕНДИ И КОНЯК  
Черноморско Злато 33 XO   50мл    14,90 лв 

Мартел VS      50мл    9,90 лв 

Мартел VSOP     50мл    14,90 лв 

Хенеси Файн     50мл    11,90 лв 

Хенеси XO      50мл    40,90 лв 

 

ЛОКЬОРИ И ДИЖЕСТИВИ  

Бейлис      50мл    8,50 лв 

Тиа Мария      50мл    7,20 лв 

Малибу      50мл    7,20 лв 

Коантро      50мл    7,20 лв 

Фернет Бранка     50мл    6,90 лв 

Бранка Мента     50мл    6,90 лв 

Йегермайстер     50мл    6,90 лв 

Лимончело      50мл    6,90 лв 

 

ШОТЛАНДСКО УИСКИ  
Джони Уокър Червен Етикет   50мл    6,90 лв 

Джи енд Би      50мл    6,90 лв 

Балантайнс      50мл    6,90 лв 
 

Джони Уокър Черен Етикет /   50мл    8,90 лв 

Чивас Регал 12 г.      50мл    8,90 лв 

Чивас Регал 18 г.     50мл    19,90 лв 

Балантайнс 12 г.     50мл    8,90 лв 

Дъмпъл 15 г.      50мл    8,90 лв 
 



ИРЛАНДСКО УИСКИ  
Джеймисън       50мл    6,90 лв 

Тюламор Дю     50мл    6,90 лв 

Бушмилс       50мл    6,90 лв 

 

БЪРБЪН И ТЕНЕСИ УИСКИ  
Джим Бийм      50мл    6,90 лв 

Джак Даниелс     50мл    8,90 лв 

Четири Рози      50мл    6,90 лв 

Мейкърс Марк     50мл    11,90 лв 

 

СИНГЪЛ МАЛЦ  
Гленфидих 12 г     50мл    8,90 лв 

Кардю 12 г / Cardhu 12 yrs   50мл    10,90 лв 

Макалан Амбър     50мл    20,00 лв 

Макалан Сиена     50мл    35,90 лв 

 

ТОПЛИ НАПИТКИ  
Еспресо      50 мл    2,90 лв 

Двойно Еспресо     60 мл    4,90 лв 

Безкоефиново Еспресо    50 мл    2,90 лв 

Капучино      100 мл    4,90 лв 

Лате Макиато     200 мл    5,50 лв 

Инстантно Кафе     100 мл    2,90 лв 

Мляко с Инстантно Кафе    200 мл    4,90 лв 

Мляко с Какао     200 мл    4,90 лв 

Чаша Мляко     200 мл    2,20 лв 

Горещ Шоколад     200 мл    5,50 лв 

Чай Пакетче Greenfield    200 мл    2,20 лв 

/ зелен, сейлонски черен, лайка, плодов, билков /  

 

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ  
Минерална Вода      330 мл    2,50 лв 

Газирана Вода Перие    330 мл    6,90 лв 

Газирана Вода Сан Пелегрино   250 мл    5,90 лв 

Безалкохолни Газирани Напитки  250 мл    3,10 лв 
/ кока-кола, спрайт, фанта портокал, фанта лимон, сода, тоник /  

Ред Бул       250 мл    5,90 лв 

Натурален Сок      200 мл    3,90 лв 
/ портокал, кайсия, праскова, ябълка, ананас, вишна, касис /  

Прясно Изцеден Сок    200 мл    5,90 лв 

Айрян       200 /500 мл /1 л 2.90 / 4.45 / 8.90 лв 
 

НАЗДРАВЕ ! 



 

 

Нашето ракиено меню е създадено за да предложи на нашите гости най-добрите 

творения от производството на ракия в България. С помощта на единствения ракиен 

сомелиер в България, сме подбрали висококачествени гроздови и плодови ракии, 

произведени по традиционни методи, от изцяло гроздови и плодови дестилати, без 

изкуствени овкусители и оцветители, както в класически стил, така и с уникален 

новаторкси подход. 

ИСТОРИЯ НА РАКИЯТА..... 

“Ракия” е думата за вид бренди, което се прави от различни плодове, разпространени 

на Балканите. Всички страни от Балканския полуостров считат дестилираната 

напитка за национално питие. Макар да се счита за един продукт, тя се произвежда 

по различен начин в различните райони, с различни съставки, начини за дестилиране, 

съгласно законодателството на всяка територия. Съдържанието на алкохол в 

ракията обикновено е 40%, но ракията, направена в домашни условия може и да е по-

силна (в повечето случаи 50%) . Първоначалните данни за производство на ракия в 

България датират от XI в., с откриването на фрагмент от съд, използван за 

направата й. Имайки предвид античността на фрагмента, противно на схващането , 

че производството на ракия започнало през XVI в., някои историци считат, че тя е 

възникнала в България. Ракията е важна част от бита, особено при обичаите за 

здраве, както в България, така и в редица други балкански страни и не е изключено тя 

да бъде част от различни ритуали. По време на сватба една традиция повелява 

бащата на младоженеца да обикаля масите и да вдига тост с гостите. Говори се, че 

ракията има лечителни свойства и че ако пиеш чаша ракия всеки ден, ще бъдеш 

здрав. А ако се разболеете и имате ракия под ръка, при настинка и болно гърло, 

можете да си направите компрес от ракия около шията, с цел бъдете по-добре на 

следващия ден. Въпреки че в България ракията се косумира основно като аперитив, 

тя е и отличен дижестив. 

 

«ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО» Поморие 
 

Поморийска Гроздова 50мл          03,60 лв 

Поморийска Специална 50мл      03,80 лв 

Поморийска Мускатова 50мл      03,90 лв 

Бургаска Мускатова 50мл             05,80 лв 

7 годишна 

Бургас 63 50мл            04,90 лв 

Бургас 63 Барел 50мл           05,90 лв 

Бургас 63 50мл            10,90 лв 

12-Годишна  

 

Аламбик         50 мл / 07,90 лв 
/ Мускат Отонел, Тероар: Трояново, Аспарухово, Добриново, Разбойна и Белодол, Южно Черноморие / 

Характеристика: Съчетава благородството на 5 г. отлежаване в дъбови бъчви с уникален ароматен 

характер и богатство от нюанси – праскова, препечени бадеми, и трюфели, разгръщащи се в безкраен, 

многопластов финал. 

 
 

Розова Дилина Специална Селекция 3 г,     50 мл / 04,90 лв 
/ Мускат Отонел и Карловски Мискет, Шато Копса, Розова Долина, Карлово / 

Характеристика: В резулатът на 3 годишно съзряване на ракията в специално подбрани български дъбови 

бъчви, цветът е бледо кехлибарен, а във вкусът се усеща комплексния букет от ароматите на добре 

узряло грозде, нежна ванилия, карамел. Мек кадифен вкус. 
 

Росалза 5 г,         50 мл / 07,90 лв 
/ Мускат Отонел от собствени лозя, Шато Копса, Розова Долина, Карлово / 

Характеристика: Ракията отлежава в дъб за период от 5 години, в резултат, на което цветът е кехлибарен, 

а вкусът се отличава с мекота, пивкост и плодово богатство. Тази ракия препоръчваме както за аператив, 

така и за дижестив в комбинация с шоколадови десерти. 



 

 

Сливенска Перла , 12 год,        50 мл / 10,90 лв 
/ Мускат Отонел и Тамянка, Тракийска Низина и Розова Долина, Сливен / 

Характеристика: Дестилатът отлежава 12 години при строго фиксирани условия, при които по естествен 

начин се формират специфичните качества на ракията. Ракията е с кeхлибарен цвят, нежен и фин 

специфичен аромат, свойствен за сортовия аромат на използваното грозде. Вкусът е изключително мек. 
 

Кортен Отлежала Мускатова Резерва,     50 мл / 07,90 лв 
/ Мускат Отонел, Винарна Кортен, Тракийската низина , с. Кортен, Нова Загора / 

Характеристика: Ракията отлежава последователно в подбрани традиционни дъбови бъчви и бъчви от 

десертно вино Мускат Отонел повече от 5 години. Ракията впечатлява със златен, сламесто-жълт цвят. 

Уникален богат аромат на Мускат, сушени смокини, стафиди и нежна ванилия. Благородна мекота, 

галеща топлина и хармоничен пикантен финал.  
 

Дюлева Ракия Премиум Резерва Исперих    50 мл / 07,90 лв 
/ Асеница и Пазарджишка ябълковидна, с. Цалапица, Югозападна България /  

Характеристика: Създадена е чрез блендиране на най-добрите бъчви с дюлев дестилат, отлежали между 3 

и 5 години. Бъчвите за отлежаване са френски дъбови бурета. Много добре е съхранен ароматът на дюля, 

който е станал по-зрял, с леки конячни ванилови нотки. Вкусовата трансформация ни разкрива сладка 

печена дюля, марципан, карамел и приятна дъбова изява. Завишеният алкохолен градус от 43% стопля 

много приятно и показва характера на ракията. 
 

ЕДНā Винена Ракия       50 мл / 08,90 лв 

/ Гроздова Ракия, Северна България, Собствена марка на RakiaSHOP / 

Характеристика: За купажа на ЕДНā ракия са използвани 3 различни висококачествени винени 

дестилата, единият е отлежал 13 години докато другите два са отлежавали по около 3 години в дъб преди 

да бъдат преместени в иноксови съдове с цел запазване на ракиените тонове. Носът е завладян от аромата 

на черен шоколад, нежна ванилия, лешник, нуга, карамфил, рози, лавандула, фин мускат, карамел. С 

развитието в чашата надделяват плодови нюанси на дюля, жълта ябълка и фина круша в комбинация с 

подчертана пикантност. Вкусът е приятен, леко пикантен с доминиращи черен шоколад, бадем, лешник, 

лавандула, жълта ябълка, дюля, круша и оставя приятен дълъг шоколадово-пикантен и мускатов 

послевкус.  
 

Стара Шафрантийка, 3 г. Отлежала мускатова,   50 мл / 15,90 лв 
/ Отлежала мускатова ракия с шафран , Северна България , Шеф Радичев / 

Характеристика: Стара Шафрантийка на Du Chef Radichev е отлежала 3 години в дъбови бъчви 

мускатова ракия, обогатена с мацериран в нея шафран. Златистокехлибарен цвят, ароматът се отличава с 

добро ниво на комплексност с водещи нюанси на кора на добре узрял лимон и сок от мандарина обвити в 

мощна, наситена ванилия, карамел, шоколад и джинджифил,. Те са придружени от загатнати нюанси на 

лешник и стафида и разтварящ сетивата и засилващ се във времето нежен люляк. Ракията демонстрира 

добро развитие на небцето започващо с ванилия и карамел, преливащо в мощен джинджифил и добре 

узрял лимон и завършващо с пикантно-билков послевкус.  
 

Троянска Сливовиц 25 г. Специална резерва сливова ракия  50 мл / 17,90 лв 
/ Винпром Троян, Троянски Балкан / 

Характеристика: Специална резерва отлежава в дъбови бъчви повече от 25. Цвят кехлибар. Плодов вкус с 

нотки на бренди 
 

Трюфелинка        50 мл / 18,90 лв 

/ Гроздова ракия с трюфел, Северна България, Шеф Радичев по негова собствена рецепта / 

Характеристика: Ракия Трюфелинка е един интересен продукт базиран на класическа българска гроздова 

ракия, обогатена с мацерирани в нея бели трюфели и омайващ бледокехлибарен цвят. Ароматът е силно 

интензивен с доминиращи в него трюфел и наситен нюанс на сушено пушено месо. Те са балансирани от 

цветисти нотки на акация, липа и люляк, преминаващи в загадъчни чаени листа. Допълнителна 

комплексност придават загатнати нотки на ципа на грозде и кафе, обвити във фин бял шоколад. С 

развитието в чашата ракията демонстрира фини нюанси на запечен лук и запечен морков, както и 

приятна свежест на портокалова кора и джинджифил. Вкусът е мощен и наситен с водещ на небцето 

трюфел и подчертана пикантност на джинджифил и зърна черен както и зелен пипер върху канапе от 

черен шоколад и какао и обвити в същите загадъчни нюанси на чаени листа, които служат като прелюдия 

от аромата към вкуса. 


