
сезон 2018 

Меню 



Салати
Салата “Мавруда”  
/ белени розови домати, рукола, домашен катък, 
песто, моцарела, гремолата от орехи и сушени 
домати, маслинова паста, млечно-пикантен мус, 
магданоз и хрупкави брускети/*1,7,8/

600гр 12.90лв

Гръцка салата с рукола  /*7,8/ 450гр 6.90лв
Жарена капия с козе сирене, гремолата от 
сушени домати, орехи и магданозено песто /*7,8/

360гр 8.70лв

Белени домати с домашен катък и босилеков 
дресинг, поднесени с хрупкави билкови брускети /
*1,7,8/

380гр 6.90лв

Млечна салата с копър, печен чесън и сумак /*7/ 350гр 6.30лв
Микс зелени салати, рукола, чери домати, 
пармезан, запечени орехи, сушени домати, сос 
Винегред  /*7,8/

400гр 8.90лв

Балканска салата със селски домати, гриловани 
мариновани патладжани, прясно сирене, печена 
капия и домашна пърленка /*1,7,8/

500гр 9.70лв



Хляб
Домашен ръчен хляб, приготвян всяка сутрин с 
много любов в пекарната на Мавруда /*1/ 45гр 0.30лв

Пълнен хляб с кашкавал и песто /*1,7/ 950гр 13.90лв
Домашна пърленка /*1/ 130гр 1.97лв

Мезета
Плато месни деликатеси 300гр 19.90лв
Плато сирена  /*7/ 300гр 15.80лв

Безмесни ястия
Плато брускети - маслинова паста с домати и босилек, 
гриловани тиквички с мариновано сирене, моцарела със 
сушени домати и песто /*1,7,8/ 

300гр / 
6бр 8.10лв

Билкови картофи с чесън и ароматно билково песто /*8/ 350гр 5.60лв
Хрупкави тиквички по средиземноморски с млечно-чеснов 
сос/*1,7/ 250гр 5.70лв

Гриловани зеленчуци, поднесени с мариновано билково 
сирене/*7/ 300гр 7.60лв



Разядки
Домашна пърленка с три вида разядки /*1,7/ 230гр 4.70лв
Пърленка с домашна салца и маслинова паста /*1,4/ 230гр 4.70лв
Пърленка с билково масло, чесън и домашен катък /*1,4/ 230гр 4.70лв

Основни ястия
Късано свинско месо със сос Грейви, сушени домати и 
билки, върху канапе от домашно картофено пюре и 
сотирани моркови

380гр 12.40лв

Домашни телешки/ конски кюфтенца, поднесени с билкови 
картофки, домашен BBQ сос и свежа салата /*1,7/ 400гр 9.70лв

Телешки антрекот с кост /*9/  /приблизително тегло 
800-1000гр/ 100гр 4.00лв

Бавно готвени телешки ребра /*9/ /приблизително тегло 
600-900гр/ 100гр 3.50лв

Крехко пилешко филе със сирена в пергамент, върху канапе от 
спанак с масло и ароматни билки/*7/ 420гр 11.20лв

Риба
Попитайте за прясната риба за деня 



Специалната ни селекция от опушени меса с 
домашна марината и BBQ сос
Свински ребра патрондаж /приблизително тегло 250-450гр/ 100гр 4.00лв
Телешки джолан с кост /приблизително тегло 550-850гр/ 100гр 4.00лв
Пилешко филе /приблизително тегло 150-250гр/ 100гр 3.50лв
Комбинирано плато пушени меса /пилешко и свинско/ 1000гр 49.00лв
Комбинирано плато пушени меса /пилешко и свинско и 
телешко/ 1200гр 59.00лв

Комбинирано плато пушени меса за цялата компания/
пилешко, свинско и телешко/ 2000гр 89.00лв

За приготвянето на тези уникално вкусни деликатеси използваме специална технология на 
бавно готвене и домашно опушване на месото, със специална дървесина, като в зависимост 

от вида на месото продължителността на готвене  е между 6 и 8 часа.  
Месото се обработва предварително с богата суха марината от билки и подправки, а след 

това се задушава с домашно приготвен барбекю сос.  

           Опушвачите са поръчково изработени специално за нуждите на Мавруда  
              и най-важното - правим го с много любов и внимание! 



                 Десерти
Шоколадово суфле с ванилов сладолед /*1,3,7/ 150гр 5.40лв
Домашен нуга сладолед с карамелизирани орехи /*1,7/ 100гр 3.80лв
Домашна торта с печени блатове и крем с маскарпоне, 
сметана, домашно сладко и плодове/*1,3,7,8/ 150гр 3.90лв

                 Летни напитки
Домашна лимонада / боровинка, малина, ягода, праскова, 
класическа с бъз/ 1л 7.80лв

Мохито 200мл 8.10лв
Сангрия 1л 18.00лв
APEROL SPRITZ 150мл 6.50лв


