Основно меню
Салати
Салата MyChoice с белени домати 1.7.8

240 г

8.90 лв.

Салата Панцанела 1.3.7.

300 г

9.90 лв.

Салата с розов домат 8.

300 г

10.90 лв.

Салата с печено козе сирене 3.7.8.10

240 г

9.90 лв.

Салата Цезар
– с хрупкаво пиле 1.3.4.6.7.9.10.

250 г

10.90 лв.

– със скариди 1.2.3.4.6.7.9.

250 г

13.90 лв.

Гръцка салата с овче сирене 7

300 г

9.90 лв.

300 г
300 г

5.90 лв.
4.90 лв.

300 г

5.90 лв.

Тиквички по гръцки1.7.
Патладжан Пармиджана 1.3.7.
Гуакамоле с брускети 1.8.

250 г
300 г
200 г

8.90 лв.
9.90 лв.
10.90 лв.

Брускети микс 1.7.

160 г

10.60 лв.

Хрупкави пилешки панко филенца с пармезан и чеснов сос
Скариди в бяло вино, масло и магданоз 2.7.12.
Хрупкави калмари 14.10.3.1

200 г
130 г
200 г

9.90 лв.
14.90 лв.
12.90 лв.

краставица, печена чушка, запечено овче сирене,
червен лук и босилеково песто

розов домат, печена белена чушка, моцарела,
крутони, червен лук, балсамико дресинг, риган

с авокадо, спанак и веган пармезан

микс зелени салати, круша, орехи, нар

с айсберг, чери домати, пиле с панко, пармезан,
чипс бекон, цезар дресинг

с айсберг, чери домати, пармезан, чипс бекон, цезар дресинг

домати, краствица, червен лук, чушки,
овче сирене, риган, маслини

Домашна пилешка супа
Крем супа от коприва 7

Супи
7

с биволско кисело мляко

Френска крем супа 1.7.

броколи със синьо сирене и крутони

Предястия

авокадо, домат конкасе, червен лук, люта чушка,
чесън, маслиново масло

с домати, червен лук, моцарела, маслинова паста,
печена чушка, крема сирене, прошуто, босилек

Паста и ризото
Лазаня Болонезе 1.3.6.7.
Талиатели Карбонара 1.3.6.7.

300 г
300 г

10.90 лв.
12.90 лв.

Талиатели със скариди и тиквички 1.2.3.7.12.
Ризото горски гъби, трюфел и билки 7
Ризото Миланезе с пиле 7
Лимоново ризото с хрупкави филета от лаврак 1.4.7.
Равиоли със сирена

300 г
300 г
300 г
400 г
300 г

13.90 лв.
12.90 лв.
11.90 лв.
12.90 лв.
14.90 лв.

300 г

13.90 лв.

Пилешки гирос 1.3.6.7.

450 г

9.90 лв.

Свински гирос 1.3.6.7.

450 г

10.90 лв.

Хрупково чесново пиле с рукола и пармезан 1.3.7.
Свински котлет гранде

300 г 11.90 лв.
400 г 12.90 лв.

Домашни кюфтета 6

300 г

10.90 лв.

Шницел по виенски 1.3.7

300 г

13.90 лв.

Крехки телешки бузи 1.6.7.9.

300 г

14.90 лв.

Рибай стек „Талиата“ 7

350 г 25.00 лв.

Телешки кюфтета Блек Ангъс 7

300 г

12.00 лв.

Филета от лаврак със зеленчуци на фурна1.4.

300 г

14.99 лв.

Сьомга с хрупкава коричка 1.7.8.12.

300 г

18.90 лв.

лук, бекон, сметана, жълтък, пармезан

и сос от манатарки, трюфел и сметана

Стек от Карфиол

Основни
8.10.

пюре от грах, кедрови ядки и нар
мариновано пилешко филе с гръцка питка, зелена салата,
домати, червен лук, млечен чеснов сос и пържени картоф
мариновано свинско с ароматни подправки, гръцка питка,
зелена салата с домати и червен лук, млечен дресинг и
пържени картофи

с класическа италианска салса верде,
гарниран със зеленчуци на фурна

с пържени картофи, лютеница и печена чушка
телешко бон филе с пържени картофи и ароматно масло
с картофено пюре, див лук, сос, бекон
с картофи на фурна и рукола и пармезан
с моцарела, гарнирани с пресни бейби картофки

чушка,тиквичка, червен лук, гъби, сос от маслиново масло и лимон
и ризото с артишок и чери домати

Десерти

НОВО

Панакота с горски плодове 1.7.
Крем брюле ванилия 3.7.
Шоколадово суфле 1.3.7.

150 г
150 г
150 г

4.50 лв.
5.90 лв.
8.90 лв.

Фюлетин с ананас 1.3.7.8.

110 г

4.90 лв.

Хляб
Домашна пърленка 1.7.

200 г

3.00 лв.

Прясно изпечена френска багета 1.3.7.
Безглутенов хляб

200 г
60 г

3.00 лв.
1.80 лв.

с масло и шарена сол

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.

