
 

 

 

Брънч Меню 
 

Бъркани яйца с трюфелово олио 1,3,7                280 г 10.90 лв. 

Яйца Бенедикт 1,3,6,7       

поширани яйца с хрупкав бекон и сос холандез     220 г 11.90 лв. 

Омлет със зеленчуци 3,7       250 г   6.20 лв. 

Английска закуска 1,3,6,7,9      

яйца на очи, наденички, бекон, гъби, печен боб с доматен сос, тост  400 г 14.90 лв. 

Авокадо тост с поширано яйце и тиквени ядки 1,3,7,8   250 г   7.90 лв.

  

Домашна гранола с кисело мляко 1,7,8      

овесени ядки, бадеми, канела, мед      300 г  4.90 лв. 

Клуб сандвич с пиле и бекон 1,3,6      300 г  8.90 лв. 

Американски палачинки 1,3,7,8      

с мус от шоколад. кленов сироп и пресни ягоди и боровинки   220 г  5.90 лв.  

Бухтички със сладко или сирене 1,3,7     280 г  5.60 лв. 

предлагат се само през уикенда 

Домашна баничка с масло и сирене 1,3,7     150 г  6.00 лв. 

 

Грил Меню 
 

Селекция печени меса на барбекю, с включена гарнитура по избор: 
  
Стек перо Блек Ангъс 7        300 г 29.90 лв. 

Шишчета от говеждо чураско Блек Ангъс (2 бр.) 7   300 г 14.90 лв. 

 

Цяла Риба на Барбекю:         
 Ципура 4        300 г 11.70 лв. 

 Лаврак 4        300 г 12.80 лв. 

  

 

Гарнитури 
 

     Зеленчуци на грил        200 г 2.40 лв. 

     Задушени картофи с масло и копър 7     250 г 3.60 лв. 

     Пържени картофи с розмарин      150 г 3.90 лв. 
 

 
Ресторант MyChoice Ви обръща внимание да погледнете алергените, които се съдържат в менюто. 

Вещества или продукти причиняващи алергии или непоносимости: 1.Зърнени култури съдържащи глутен;  
2. Ракообразни и продукти от тях; 3. Яйца и продукти от тях; 4. Риба и рибни продукти; 5. Фъстъци и продукти от тях;  

6. Соя и соеви продукти; 7. Мляко и млечни продукти (лактоза); 8. Ядки; 9. Целина и продукти от нея; 10. Синап и 
продукти от него;  



 

 

11. Сусамово семе и продукти от него; 12. Серен диоксид и сулфит с концентрация на 10 mg/kg или 10mg/litre 

изразени под формата на SO2; 13. Лупина и продукти от нея; 14. Мекотели и продукти от тях. 

 

 

 


