
 

САЛАТИ / SALADS

Свежи и вкусни, поднесени като предястие или като лека вечеря, за по-официални случаи или без 

повод, салатите винаги са правилен избор. Нашите салати се вписват с предложенията ни за ракия, 

вино и други напитки. 

Fresh and delicious, served as an appetizer or as a light dinner for special occasions or for no reason, salads are 

always the right choice. Our salads fit with our suggestions of brandy, wine and other beverages. 

Сръбска салата /Serbian salad                        410 гр.  8.50 лв.

домати, краставици, чушка, лук, сирене, магданоз 

tomatoes, peppers, cucumbers, fresh hot peppers, 

onion, Bulgarian white cheese, parsley 

Овчарска салата 470 гр. 9.50 лв.

Shepherd's Salad 

домати, краставици, чушки, лук, шунка, гъби, сирене, 
яйце, маслини 
Shepherd's Salad /tomatoes, cucumbers, peppers, onion, 
mushrooms, Bulgarian white cheese, egg, olives 

Селска салата / Country salad 500 гр. 11,50 лв. 

домати, краставици, печена чушка, лук и прясно сирене 

tomatoes, cucumbers, roasted pepper, onion, 

fresh Bulgarian white cheese 

Зелена салата от нашата градина       400 гр. 8,50 лв.

Country salad from our garden 

Зелена салата c риба тон 360 гр. 9.80 лв. 

Green Salad (lettuce) and tuna fish 

Салата „Снежанка" 300 гр. 6.50 лв. 

Snezhanka Salad (Snow White) 

цедено кисело мляко, кисели крастивици, орехи и зехтин 

strained yogurt, pickles, walnuts, olive oil 

СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ / COLD APPETIZERS

Тъй като Предястията /топли или студени, /са важна част от културата на хранене, за нас е от 

значение предложенията ни към Вас да имат не само оригинален вкус, но и да изглеждат добре. 

As appetizers/hot or cold/are an important part of the culture of eating for us is important to us offers you not 

only have the original taste, but also to look good. 

Домашна пастърма        100 гр. 12,00лв. 

Pastarma - spiced beef jerk 

Прясно фермерско сирене (сезонно)                 100 гр.  8,00 лв. 

Fresh farm cheese 

Суджук  (домашен)        100 гр. 10,50 лв. 

Sausage (home made) 

 

Петрохан  (домашен)        100 гр. 10,50 лв. 

Sausage (home made) 
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Сурова туршия (сезонно) 300 гр. 8,00 лв. 
Turshia - pickled Vegetables (seasonal) 

Кисело зеле (сезонно) 400 гр. 7,00 лв. 
Sauerkraut (seasonal) 

Маслини 150гр. 6.00 лв. 
Olives 

 



 

Топли ПРЕДЯСТИЯ / HOT APPETIZERS

СУПИ / SOUPS

Сръбска питка 

Serbian bread 

ХЛЯБ / BREAD 

300 гр. 1,70 лв. 

Ресторант „Подковата" / Restaurant „Horseshoe

 

Печени гъби на плоча с каймак 300 гр. 7,80 лв.

Roasted mushrooms on a plate with cream 

гъби, сол, каймак 
mushrooms, salt, cream 

Печени гъби със синьо сирене 300 гр. 7,80 лв.

Roasted mushrooms with blue cheese 

гъби, сол, сирене "Рокфор" 
mushrooms, salt, cheese "Roquefort" 

Сезонни зеленчуци на плоча 500 гр. 12.00 лв.

Seasonal vegetables on a plate 

Пържени картофи 300 гр. 4,00  лв.

Fried potatoes 

Пържени картофи със сирене                    350 гр. 4,80 лв.

Fried potatoes with Bulgarian white cheese 

Подлучени пържени картофи 350 гр. 4.00 лв. 

Fried potatoes with onion 

Тиквички no гръцки (сезонно) 400 гр.  8,50 лв. 

Zucchini Greek (seasonal) 

Ризото „Подковата" с манатарки              450 гр. 11,50 лв. 

Risotto "Horseshoe" with mushrooms 

ориз, манатарки, зеленчуци, пармезан 

rice, mushrooms, vegetables, parmesan 

Телешка глава 300 гр. 9,80  лв. 

Cow head 

Шкембе чорба 300 гр. 4.50 лв.                     Супа на деня 

Tripe soup      Soup of the day 

Тараmop   350 гр. 3,90 лв. 

Tarator-cold soup with cucumbers 



 

СКАРА НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА / CHARCOAL GRILL /BBQ 

Опитайте нашата скара с качество, гарантирано от майстор - готвача Адил Сюлейманович. 

Приготвена от прясно телешко, свинско или пилешко месо, с произход България, изпечена на дървени 

въглища, в компанията на пресни салатки и вкусни хлебчета. Нашите предложения имат прочутия 

вкус на автентичната сръбска скара. Доброто качество на продуктите и уникалният вкус са 

приоритет за нас. 

Try our grill with quality guaranteed by a master-Adio Syuleymanovich cook. Prepared from fresh beef, pork or 

chicken, originating in Bulgaria, cooked on charcoal, in the company of fresh salads and delicious cakes. Our 

offerings are famous taste of authentic Serbian grill. Good quality products and unique taste is a priority for us. 

Сръбски кебабчета - малка порция              300 гр. 9,50 лв. 

Serbian meatballs 

Прясно изпечени сръбски кебапчета от телешка кайма 
по оригинална рецепта от Босна и Херцеговина. 
Serbian freshly baked beef meatballs from the original recipe of 
Bosnia and Herzegovina. 
5 бр. кебапчета, сръбска питка и каймак 

small portion 5 pcs. sausages, bread and cream Serbian 

Сръбски кебабчета - голяма порция            500 гр. 12,50 лв. 

Serbian meatballs 

Ако сте много гладни, това е нашето предложение за Вас. 

If you are very hungry, this is our proposal to you. 

10 бр. кебапчета, сръбска питка и каймак 

A large portion 10 pcs. sausages, bread and cream Serbian 

Босненска суджучица  350 гр. 12,50 лв. 

Bosnian sudzhuchitsa 

От първокачествено месо, това е специалното 

предложение на нашия главен готвач, подкрепено от 

неговия майсторлък и, по рецепта от стари времена. 

From high-quality meat, this is the special offer to our chef, 

supported by its craftsmanship and recipes from ancient times. 

сервира се c пържени картофи и горчица 

served with fries and mustard 

Плескавица /  Pljeskavica 400 гр. 11,50 лв.

По специална рецепта, от прясно телешко месо, към 
което майстор - готвачът е добавил много желание и 
настроение. 
Special recipe of fresh veal, to which the master - the chef has 
added a lot of desire and mood. 
сервира се c пържени картофи 

served with fries  

Гурманска пълнена плескавица          450 гр. 12,50 лв. 

Stuffed Pljeskavica 

Пищно ястие от прясна телешка кайма, поднесено с 
въображение и кулинарен майсторлък. 
Sumptuous meal of fresh ground beef, served with imagina- 
tion and culinary craftsmanship. 
пастърма, кашкавал, кисели краставички, пържени 
картофи  

spiced beef jerk, yellow cheese, pickles, with fries  

Телешки суджук от нашата ферма    600 гр. 12,50 лв. 
Beefsoud from our farm 
Традиционен деликатес от първокачествено месо, по 
стара рецепта, поднесена с комплименти от 
майстор - готвача. 
Traditional delicacy of prime meat, an old recipe, served with 
compliments of master - Chef. 
пържени картофи, печена чушка, кетчуп и горчица 

French fries, roasted pepper, ketchup and mustard 

Бяла вешалица / White veshalitsa         300 гр. 13.80 лв. 
Нашият майстор - готвач готви слюбов - първо да се 
нахрани окото, после да посегне и ръката. 
Our chef cook with love - first to feed the eye, then reached out 
his hand. 
свинска рибица или контра филе и пържени картофи 

pork undercut or pork loin and fried potatoes 

Пушена вешалица                                  300 гр. 15.00 лв. 
Smoked veshalitsa 
Неустоимо удоволствие от първокачествено месо, 
приготвено с майсторлък и поднесено с подходяща 
гарнитура. 
Irresistible pleasure from high-quality meat, cooked with 

craftsmanship and served with appropriate garnish. 

сервира се c пържени картофи  

served with french fries  

Свинска пържола (вратна)                200 гр.    9,50 лв. 
Pork steak (neck) 
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СКАРА НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА / CHARCOAL GRILL /BBQ 

Шиш от свински врат 350 гр.   13,50 лв. 

Pork neck on a skewer 

Предложение от първокачествено, прясно свинско месо
по традиционна рецепта. 
Offer of high-quality, fresh pork in a traditional recipe. 

Свински ребра/ Pork ribs 450гр.     13,00 лв. 

Чудесен избор, поднесен с комплиментите на нашия 
шеф-готвач. 
Great choice, served with compliments of our chef. 

Пилешки крилца на шиш 500 гр. 10,50  лв.

Chicken wings on a stick 

Кулинарен специалитет гарниран с ароматната смес
от подравки. 
Culinary specialties served with fragrant mixture of herbs 

Пилешко филе / Chicken white meat      400 гр. 9,50 лв. 

Изключителна рецепта е пътят, по който се 

овладяват две изкуства - да направиш съвършеното 

печено пиле и да изпържиш най-вкусните картофи. 

Exclusive recipe is the way in which master two arts - make

perfect roast chicken and fry the tastiest fries, 

сервира се c пържени картофи и млечен сос 

served with fries and yogurt sauce 

Ущипци на скара 400 гр. 12,50 лв. 
Grilled Ushipci 
Кайма, кашкавал, чесън и гарнитура картофи 

Minced meat, cheese, garlic and fried potatoes 
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Виенски шницел 400 гр. 15,50 лв. 

Wiener schnitzel 

С гарнитура от пържени картофи 

With a side of fried potatoes 

Чудесни предложения, допълващи нашите основни ястия. 
Great offers complement our main dishes. 

Домати и краставици   150гр. 2,00 лв.     Пържени картофи 150гр. 2,00 лв. 
Tomatoes and cucumbers     French fries 

.Люти чушки (порция)                                        2,50лв. 
  Hot peppers (portion) 

ГАРНИТУРИ / GARNISH



 

ДЕСЕРТИ / DESSERTS

Това, което Ви предлагаме, са десерти, които няма как да останат незабелязани и които в еднаква 

степен радват небцето и очите. 

What we offer are desserts that can not go unnoticed and are equally happy palate and eyes. 

ЯДКИ / NUTS

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ / SOFT DRINKS
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Цедено мляко с мед и орехи 4.50 лв. 

Strained yoghurt with honey and walnuts 

Цедено мляко c домашно сладко от 4.50 лв. 

боровинки 

Strained yoghurt with blueberry jam 

Босненска баклава c орехи 220 гр.      5.00 лв. 

Bosnian baklava with walnuts 

Домашна торта c белгийски шоколад       250 гр.      6,00 лв.

home made cake with belgian chocolate 

 

Домашна торта c портокали        250 гр.      6,00 лв. 

home made orange cake  

 

Бадеми 100 гр. 8,00 лв. 

Almonds 

Лешници 100 гр. 8,00 лв. 

Hazelnuts 

Кашу 100 гр.10,00 лв. 
Cashew 

Спрайт 2,50 лв. 

Sprite 

Сода 1,90 лв. 

Soda 

Минрална вода 500 мл.      1,70 лв. 

Minralna water 

Минерална вода 1,5 литра      2,70 лв. 

Mineral water 

Натурален сок „Капи” 2,90 лв. 

CappyJuice 

„РедБул” 9,00 лв. 

Red Bull 

Айрян 200 мл.      2.00 лв. 

Ayran 

Кана айрян 1 литър      8.00 лв. 

Jug of ayran 

Домашен сок от боровинки 250 мл.      6,00 лв. 

Home-made blueberry juice 

Фреш 5.00 лв. 

Fresh 

Кока Кола                                                                             2,50 лв. 

Соса Cola 

Кока Кола Зиро 2,50 лв. 

Coke Zero 

Фанта /лимон, портокал/ 2,50 лв. 

Fanta  /lemon, orange/ 

Швепс/лимон, мандарина/ 2,50 лв. 

Schweppes  /lemon, tangerine/ 

Тоник 2,50 лв. 

Tonic 

Оранжада 200 мл.       5.00 лв. 

Orangeade 

Цитронада 200 мл.       5.00 лв. 

Squash 



 

Бяло вино / WHITE WINE

ЧЕРВЕНО ВИНО / RED WINE

РАКИИ / BRANDY

Совиньон Блан „Мезек” 30,00лв. 

Sauvignon Blanc „Mezzek” 

Шардоне „Мезек” 30,00лв. 

Chardonnay „Mezzek” 

Москофилеро „Мантини” 35,00лв. 

Moskofilero „Mantini” 

„Карпе Дием” 30,00лв. 

Carpe Diem 

„Вила Мария”  49,90лв. 

Villa Maria 

„J.P. Chenet” 39,50лв. 

J.P. Chenet 

Наливно бяло вино 1 литър 10,00 лв. 

Riesling Sang Regal Royal 

Наливно бяло вино 500 мл. 5,50 лв. 

Riesling Sang Regal Royal 

Чаша бяло вино 200 мл. 2,80 лв. 

Glass of white wine 

РОЗЕ / ROSE

„Мезек”
 28,00
лв. 

Mezzek 

Наливно Розе 500 мл.        6.00

Чаша Розe 200 мл.       3,50 лв. 

cup Rose 

Розе "Тера Тангра" 38,00 лв. 

Rose "Теrа Таngrа" 

Мерло „Мезек” 29,00лв. 

Merlot Mezzek 

Мерло „Бутик Тодоров” 35,00лв. 

Merlot Boutique Todorov 

„Entrecot” 39,00лв. 

Entrecote 

Мерло, каберне и сира 39,00лв. 

Каберне Совиньон „Бутик Тодоров” 35,00лв. 

Cabernet Sauvignon Boutique Todorov 

Наливно Червено Вино 1 литър    10,00 лв. 

Bulk Red Wine 

Наливно Червено Вино 500 мл.    5,50 лв. 

Bulk Red Wine 

Чаша червено вино 200 мл.    2,80 лв. 

Glass of red wine 

Червено Вино "J.P. Chenet" 200 мл.    35,00 лв. 

Glass of red wine 

„Карнобатска” гроздова 50 мл.  3.50 лв. 

Karnobatska grape 

„Карнобатска” отлежала 50 мл.  4.00 лв. 

Karnobatska matured 

„Карнобатска” мускатова 50 мл.  4.00 лв. 

Karnobatska Muscat 

„Сливенска перла” 50 мл.  4.20 лв. 

Sliven's Pearl 

 

 



 

РАКИИ / BRANDY

Уиски / WHISKEY

БЪРБЪН / BOURBON

„Бургас 63” 50 мл.  4.20 лв. 

Burgas 63 

Сръбска дюлева ракия 50 мл.  5.00 лв. 

Serbian quince brandy 

Сръбска крушова ракия 50 мл.  5.00 лв 
Serbian pear brandy 

ВОДКА / VODKA
„Савой силвър”           50 мл. 3,90 лв.
Savoy Silver 

„Московска” 50 мл. 4,90 лв. 

Moscow 

„Финландия” 50 мл. 4.50 лв. 

Finland 

„Абсолют” 50 мл. 4.50 лв. 

Absolute 

„Белуга” 50 мл. 12,50 лв. 

Beluga 

Водка „Золотая” 50 мл 5.10  лв. 

БИРА / BEER

Шуменско 500 мл. 2,90 лв. 

Shumen 

Шуменско 330 мл. 2,50 лв. 

Shumen 

Пиринско 500 мл. 3.00 лв. 

Pirin 

Туборг 500 мл. 3,80 лв. 

Tuborg 

Туборг 330 мл. 3,30 лв. 

Tubora 

Наливно шуменско 500 мл. 2,80 лв. 

BulkShumensko 

Наливно шуменско 300 мл. 2,40 лв. 

BulkShumensko 

Карлсберг 500 мл. 4.00 лв. 

Carlsberg 

Будвайзер 500 мл. 4,50 лв. 

Budweiser 

Ердингер 500 мл. 5.10 лв. 

Erdinger 

„Пайпърс” 50 мл. 3.80 лв. 

Paypars 

„Джони Уокър” 50 мл. 6.00 лв. 

Johnnie Walker 

„КътиСарк” 50 мл. 6,00 лв. 
Cutty Sark 

„Джеймисън” 50 мл. 6.00 лв. 
Jamison 

„Джони Уокър”  12 г. 50 мл. 12,50 лв. 

Johnnie Walker 12 years 

„Dewar's „  15 г. 50 мл.   11,50 лв. 

Dewar's 15 years 

„Glenfiddich” 12 г. 50 мл. 10.50 лв. 

Glenfiddich 12 years 

„Четири рози” 50 мл. 5,90 лв. 

Four Roses 

„Джак Даниелс” 50 мл. 7,90 лв. 
Jack Daniels 

„Дъмпъл” 50 мл. 12,50 лв. 

Dumpul 

Maker's Mark 50 мл. 8,80 лв. 

ДЖИН / GIN

Савой 50 мл. 3,80 лв. 

Savoy 

„Бифийтър” 50 мл. 5.50 лв. 

Beefeater 

 

 



 „ 

Ром / ROM

МАРТИНИ / MARTINI

Топли НАПИТКИ / HOT DRINKS

МАСТИКА / MASTIC

МЕНТА / MINT

Узо / Ouzo

БРЕНДИ / BRANDY

 „Карнобат” 50 мл. 3.00 лв.

Karnobat 

 „Карнобат” 50 мл. 3.10 лв. 

Karnobat 

„Пломари” 50 мл. 3,90 лв. 

Plomari 

„Мелтеми” 50 мл. 3,60 лв. 

Meltemi 

„ Пломари” (бутилка)                  200 мл 16,00 лв. 

Plomari (bottle) 

„Черноморско злато” 50 мл. 3.90 лв. 

Black Gold 

„СейнтРеми” 50 мл. 3,90 лв. 

St. Remv 

    „Метакса 5* 50 мл. 4,90 лв. 

     Metaxa 5 * 

„ Атлантик” /червен, бял/ 50 мл. 3,90 лв. 

Atlantic /red, white/ 

„Бакарди”  /червен, бял/ 50 мл. 6,90 лв. 

Bacardi /red, white/ 

Сухо 100 мл. 7,00 лв. 

Dry 

Бианко 100 мл. 7,00 лв. 

Bianco 

Кампари 100 мл.  7,00 лв. 

Сатрап 

„Бейлис” 50 мл.   7,50 лв. 

Baileys 

Кафе„Караро" 2,00 лв. 

Caffe Carraro 

Безкофеиново  кафе „Караро" 2,20 лв. 

Decaffeinated Carraro 

3в1 2,50 лв. 

3in 1 

Чай 1,60 лв. 

Tea 

Капучино 2,50 лв. 

Cappuccino 

Мляко с нес 2,50 лв. 

Instant Coffee with Milk 

Мляко c какао 2,50 лв. 

Chocolate milk 

Бяло фрапе 3,50 лв. 

White frappe 

Черно Фрапе 3,00лв. 

Black Frappe 

Сметана (течна/ суха) 0,60 лв. 

Cream (liquid/ dry) 

Мляко 0,70 лв. 

Milk 

Мед 1,00 лв. 

Honey 

Горещ шоколад 2,90 лв. 

Hot chocolate 

 

 


