Добре дошли
в ресторант
“Варна”!

Разположен в самото сърце на Варна - там, където зимните
дни спират да отдъхнат, а летните вечери примамват
всички влюбени - ресторантът вече четири десетилетия
съхранява духа на морската столица.
С много грижа към своите посетители, високо качество на
обслужване и нестихващ стремеж към развитие,
ресторант “Варна” се превърна в любимо място на
поколения варненци и гости на града.
Ние вярваме, че любовта е фина подправка, която подхожда
на всяка рецепта и стопля всяко сърце, затова щедро
поръсваме с нея всичко, което създаваме и поднасяме за Вас.
Пожелаваме Ви незабравими моменти и добър апетит!

Салати

Салата с булгур, бейби
спанак, краставици,
биволско сирене и
запечени бадеми
- 300 гр *1:7:8

Овчарска салата
(домати, краставици, печен
пипер, филе елена, яйце на
око, маслини, гъби на тиган,
кашкавал, сирене, чорбаджийска
чушка, подправена с чубрица,
магданоз и шарена сол)
- 450 гр *3:7

Микс от салатки с гриловано
пилешко филе, каперси, чипс
от пармезан, чери домати,
подправена със специален сос и
билкови крутони от лимец
- 400 гр *7:3

Белени домати с мус от
сирена, печени чушки,
пълнозърнест крекер,
маслини и песто
- 400 гр *1:7

Салата с цитрусови
плодове, рукола, червена
салата, синьо сирене и
карамелизирани орехови
ядки
- 300 гр *7:8

Салата с хумус, рукола, спанак, червен боб, чери домати, репички и мариновани с
билки маслини
- 350гр *6:11

Салата "Капрезе "с
босилеково песто, бадеми и пармезан (белени
домати, сирене моцарела, маслини, босилеково
песто)
- 400 гр *7:8

Салата печени чушки с
патладжан и краве сирене,
подправена с домашно песто
от магданоз, копър и орехи
- 360 гр *7:8

Салата “Варна”
(домати, краставици,
печени пипер, гриловани
тиквички, млечна салата,
плочка сирене, маслини,
червен лук)
- 400 гр *7

Салата с морски дарове
и млечен таханов дресинг
(миди, скариди, пушена сьомга, риба тон, зелена салата,
краставици, маслини, чери
домати, таханов дресинг,
мента и босилек)
- 350 гр *2:4:7:11

Шопска салата
(домати,краставици,
печен пипер, червен лук,
сирене, магданоз)
- 400 гр *7

Свежи салатки с киноа, печени зеленчуци, бейби царевички и сирене чедър и чери
домати, подправени със
зехтин, лимон и мента
- 350гр *7

Àíòðåòà
òîïëè è ñòóäåíè

Пастет от маслини с
пушена сьомга, сушени домати и
пълнозърнесто препечено хлебче
- 250 гр *1:4:7

Сотирани скариди с билково масло и млечно-чеснов сос
- 250 гр. *2:7:10

Рулца от палачинки с пилешко филе - запечени с пармезан
и кашкавал
- 200 гр *1:3:7:10

Гъши дроб с грилован
ананас и сос от смокини
- 250 гр *7:12

Запечено краве сирене с
домашен мед и бадеми
- 150 гр *1:7:8

Сирене Бри с хрупкава
обвивка и конфи от ягоди и горски
плодове
- 200гр *7:8

Палачинка с риба тон
и рулца от раци
- 200 гр *2:3:4:7

Хумус с нахут и пълнозърнесто домашно хлебче
- 250 гр *1:6:11

Кашкавалени пурички
(кашкавал, маслини, кашу,
царевица, сирене филаделфия)
- 150 гр *7:8

Супи

Таратор
- 300 гр. 7:8

Грахова крем супа с
билкови крутони
- 300гр. *1:6:7

Крем супа с пиле и чеснови
крутони
- 300гр. *1:7

Риба

Филе от кефал с хрупкава панировка, гарнирано с киноа
със свежи зеленчуци
(филе от кефал, прошуто,
крекери, дижонска горчица,
чесън, лимонови корички,
киноа, айсберг, краставица,
чери домати)
- 320 гр. *1:4:7:8:10

Филе от сьомга с грахово пюре с мента
(филе от сьомга, лимон,
зехтин, мащерка, розмарин, грахово пюре )
- 300 гр. *4:6:7

Котлетчета от сулка на
тиган
(бяла сладководна риба,
приготвена с царевично
брашно)
- 200 гр *7

Рулца от пъстърва с манго
салца
(филе от пъстърва, сирене
качота, шварцвалска шунка, сушени домати, горчица,
червена чушка, салца от
манго, ананас, салата айсберг, репички, червен лук,
мента и дресинг)
- 320 гр. *4:7:10

Филе от ципура, запечено с
лешници и тиквени семки, поднесено с топла салата от
тиквички, моркови и броколи
с медено-чеснов дресинг
-320 гр. *4:7:8:10

Сафрид
(пържен/на скара)
- 200 гр *7

Пъстърва
(пържен/на скара)
- 250 гр. *7

Чернокоп на скара
- 250 гр *7

Специалитети от
бели и червени меса

Панирани пилешки филенца със сусам и маково семе, гарнирани с пържени картофки с портокалова сол
- 400 гр *1:3:11

Пилешки филенца със сос от
манатарки, гарнирани с мачкани печени картофки с бира
- 380 гр *1:7

Пиле "Пармиджано ", поднесено с пържен патладжан
(панирано пилешко филе,
моцарела, пармезан)
- 350 гр. 1:3:7

Фаршировано пилешко филе
със синьо сирене и орехи,
поднесено с пюре от броколи и чипс от моркови
- 350 гр. *1:7:8

Пилешки филенца с пармезан,
шам фъстък и кашу, поднесени
върху чътни от круши, фурми и
смокини
- 320 гр *1:3:7:8:10

Хрупкаво пилешко с провансалска коричка върху канапе от сотиран зелен
боб и къри сос
(пилешко филе с плънка от шварцвалдска шунка и сирене качота, панирано
и запечено на фурна с маслени трохи с
подправки, бяло вино и горчица)
- 380 гр. *1:3:7:10:12

Пиле “Екзотик” с фламбирани
круши и портокал
(пълнено пилешко филе със сушени череши, хамон и сирене
Горгонзола, подправки, коняк)
- 350 гр *7:12

Чеснова котлетна пържола
с печени картофи с масло и
мащерка и пушено топено сирене
- 400 гр *1:7

Свински филенца с гъши
дроб, поляти със сос от къпини и боровинки
- 300 гр. *7

Свински скалопини със сос от манатарки с мачкани печени
картофки с бира
- 350 гр. *1:7

Свинско бон филе "Капрезе“
(свинско бон филе, моцарела, сушени
домати, гриловани тиквички, чери домати, чесън, босилек)
- 300 гр. *1:7

Свински Т-Бон стек, гарниран с
жарени зеленчуци
- 370гр

Свински рулца с плънка
от прошуто, пушена
скаморца и зелени маслини, гарнирани с ароматно
картофено пюре с горчица и див лук - 400 гр *1:7:10

Млечен телешки рибай
стек със слама от картофи и задушен спанак - 300 гр.
*1:7

Агнешки котлетчета "Френч рак,"
гарнирани с булгур и бекон (агнешки котлетчета, мариновани
с портокалов сок, зехтин и
мащерка, булгур, сметана, праз,
бекон, сушени плодове и микс
подправки)
- 350 гр *1:7

Шницел по виенски
- 350 гр *1:3:7

Патешко магре със сос от смокини
- 300 гр *7:12

Свинска котлетна пържола Вивенда
гарнирана с пресни краставици, репички,
пухкаво картофено пюре и барбекю сос
-500гр *7

13.Касапско кюфте
(приготвено от мляно телешко и
свинско месо с плънка от кашкавал,
топено сирене, кисели краставички,
маслини, гарнирано с пресни пържени
картофки, чорбаджийски чушки, пърленка, домашна майонеза и сладко от
люти чушки)
- 450 гр. *1:7:10

16. Свински ребърца с чипс от
пресни картофки и печен сос
- 400 гр

ÑÊÀÐÀ
Ñâèíñêà âðàòíà ïúðæîëà (ñ êîñò) íà ñêàðà
Ïèëåøêà ïúðæîëà îò áóò
Ïèëåøêî ôèëå
Ïèëåøêî øèø÷å - 2 áð.
Ñâèíñêî øèø÷å - 2 áð.
Íàäåíèöà íà ãðåáåí
Ñâèíñêî êþôòå - 2 áð.
Ñâèíñêî êåáàï÷å - 2 áð.

- 250 ãð.
- 200 ãð.
- 150 ãð.
- 160 ãð.
- 160 ãð.
- 180 ãð.
- 140 ãð.
- 140 ãð.

ÃÀÐÍÈÒÓÐÈ
Ñîòèðàíè êàðòîôè ñ ÷åñúí è êîïúð
Ïðåñíè ïúðæåíè êàðòîôêè
Ïðåñíè ïúðæåíè êàðòîôêè ñúñ ñèðåíå
Чипс от пресни картофи
Æàðåíè çåëåí÷óöè ñ ìåíòîâ äðåñèíã
Çàäóøåíè ãúáè ñ ìàñëî è êîïúð
Ïàíèðàíè áðîêîëè

- 200 ãð.
- 200 ãð.
- 250 ãð. *7
- 200 ãð. *7
- 250 ãð.
- 200 ãð. *7
- 200 ãð. *1:3

ÑÎÑÎÂÅ
Áàäåìîâî ïåñòî
Äîìàøíà ìàéîíåçà
Ìàãäàíîçåíî ïåñòî
Ìëå÷íî-÷åñíîâ ñîñ

- 50 ãð. *8
- 100 ãð. *7:10
- 50 ãð.
- 100 ãð. *7:10

ÌÅÇÅÒÀ
Ñóäæóê
Ëóêàíêà
Ôèëå ”Åëåíà”
Êàéçåð ïàñòúðìà

- 50 ãð.
- 50 ãð.
- 50 ãð.
- 50 ãð.

Ñèðåíå ×åäúð
Ìîöàðåëà
Ñèíüî ñèðåíå
Áèâîëñêî ñèðåíå
Êàøêàâàë
Êðàâå ñèðåíå

- 50 ãð.
- 50 ãð.
- 50 ãð.
- 50 ãð.
- 50 ãð. *7
- 50 ãð. *7

- 250 ãð. *7
Ïëàòî ìåçåòà
(ñóäæóê, ëóêàíêà, ôèëå ”Åëåíà”,
êàéçåð ïàñòúðìà, êàøêàâàë, êðàâå ñèðåíå)

Изделия от
тесто
Чеснова пърленка - 120 гр *1:7:11

Хляб от лимец с ядки - 500 гр *1:7:8
(време за приготвяне: 60 мин.)

Комбинирана пърленка - 170 гр *1:7:11
Хляб от лимец - 500 гр *1:7
(време за приготвяне: 60 мин.)
Погача *1:3:7:11
(по предварителна заявка)

Питка от лимец - 100 гр *1:7
(време за приготвяне: 20 мин.)

Пълнозърнеста питка - 100 гр *1:7
(време за приготвяне: 20 мин.)

Здравословен хляб
с активен въглен - 500 гр *1:7
(време за приготвяне: 100 мин.)

Пърленка
- 120 гр *1:7:11

ДЕТСКО МЕНЮ
Панирани филенца с корнфлейкс с
гарнитура пържени
картофи и лютеница
- 300 гр. *1:3

Пица с шунка и кашкавал
(шунка, кашкавал, доматен сос,
царевица, кашкавал)
- 300 гр. *1:7

Пилешки каренца на скара с гарнитура пържени картофи,
пресни краставички и домашна
майонеза
- 300 гр. *7:10

Десерти
Ïîïèòàéòå Âàøèÿ ñåðâèòüîð çà äåñåðòèòå íà äåíÿ

НАПИТКИ
ТОПЛИ НАПИТКИ
Кафе ”Лаваца”
Виенско кафе
Чай
Мед
Каничка мляко

60 мл
150 мл
150 мл
50 гр
50 мл

ДЖИН - 50 МЛ
6th Sense
Гордънс

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
Продукти ”Кока кола”
250 мл
Изворна вода ”Михалково”
500 мл
Натурален сок ”Капи”
250 мл
Айрян
200 мл
”Ред бул”
200 мл
Фреш
200 мл
Домашна цитронада
500 мл/ 1л
Малинова лимонада
500 мл/ 1л
Бъзонада
500 мл/1л

БИРА - БУТИЛКА
Шуменско
Шуменско
Пиринско
Пиринско радлер
Туборг
Карлсберг
Будвайзер
Радебергер
БИРА - НАЛИВНА
Шуменско
Шуменско

РАКИЯ - 50 МЛ
Поморийска
Бургаска мускатова
Бургас-63
Троянска сливова
Отлежала мускатова
”Търговище”
Бургас 63 барел/перлова

ВОДКА - 50 МЛ
Аляска
Търговище
Белуга
Финландия
Руски стандарт

500 мл
330 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл

300 мл
500 мл

МАСТИКА - 50 МЛ
Пещера

УЗО - 50 МЛ
Пломари
КОНЯК - 50 МЛ
Плиска
Мартел
МАРТИНИ - 50 МЛ
Бианко
МЕНТА - 50 МЛ
Пещера
РОМ - 50 МЛ
Капитан Морган

УИСКИ - 50 МЛ
Бушмилс
Джони УокърRed label
Джеймсън
Джи &Би
Джим Бим
Джак Даниелс
Дъмпълотлежало 15год.
Джони Уокър
Black label-отлежало 12год.

ВИНА
БЕЛИ ВИНА 750 МЛ
4 FRIENDS - ШАРДОНЕ, МУСКАТ И СОВИНЬОН БЛАН
Изба “Тодоров”
МЕЗЕК - СОВИНЬОН БЛАН И ПИНО ГРИ
Изба “Катаржина Естейт”
СТАРОРСЕЛ - СОВИНЬОН БЛАН
Изба “Старосел”
СТАРОСЕЛ - МУСКАТ
Изба “Старосел”
ЕДОАРДО МИРОЛИО - МУСКАТ ОТОНЕЛ
Изба “Едоардо Миролио”
ШАРДОНЕ
Изба “Варна”
РИЗЛИНГ И ВАРНЕНСКИ МИСКЕТ
Изба “Варна”
ТРАМИНЕР
Изба “Варна”
ЛЕВЕНТ - ТРАМИНЕР И ВРАЧАНСКИ МИСКЕТ
Винарска къща Русе

ЧЕРВЕНИ ВИНА 750 мл
4 FRIENDS CUVEE - МАВРУД, МЕРЛО,
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН И СИРА
Изба “Тодоров”
СВЕТИ ИЛИЯ - МЕРЛО И МАВРУД
Изба “Едоардо Миролио”
МЕЗЕК - МЕРЛО
Изба “Катаржина Естейт”
БУТИК - МЕРЛО
Изба “Тодоров”
МЕЗЕК - СИРА
Изба “Катаржина Естейт”
ГАЛЕРИЯ - КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
Изба “Тодоров”
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
Изба “Старосел”
ТОДОРОВ ГАЛЕРИЯ - МАВРУД
Изба “Тодоров”
МАВРУД
Изба “Старосел”
СТАРОСЕЛ ТЕРОАР - МЕРЛО И КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
Изба “Старосел”
ЕЛЕНОВО - РУБИН
Изба “Едоардо Миролио”

РОЗЕ 750 мл
ЕДОАРДО МИРОЛИО - РОЗЕ ДЕ НОАР /Пино Ноар/
Изба “Едоардо Миролио”
ТОДОРОВ ГАЛЕРИЯ - РОЗЕ /Каберне Совиньон/
Изба “Тодоров”

ВИНО 250 мл
СОЛИ - ШАРДОНЕ, СОВИНЬОН БЛАН, РИЗЛИНГ И ТРАМИНЕР
Изба “Едоардо Миролио”
СОЛИ - КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, КАБЕРНЕ ФРАН И МЕЛНИК
Изба “Едоардо Миролио”

НАЛИВНО ВИНО
Бяло 500 мл
Червено 500 мл
Розе 500 мл
Чаша вино

ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТИ, ПРИЧИНЯВАЩИ АЛЕРГИИ
ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ:
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 (включително лактоза):
8. Ядки, а именно: бадеми (Amygdalus communis L.), лешници
(Corylus avellana), орехи (Juglans regia), кашу (Anacardium
occidentale), пеканови ядки (Carya illinoiesis (Wangenh.)К. Koch),
бразилски орехи (Bertholletia excelsa), шамфъстък (Pistacia vera),
орехи макадамия или орехи Куинсленд (Macadamia ternifolia) и
продукти от тях, с изключение на ядки, използвани за
производство на алкохолни дестилати, включително етилов
алкохол от селскостопански произход:
9. Целина и продукти от нея
10. Синап и продукти от него
11. Сусамено семе и продукти от него
12.Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg
или 10 mg/litre, изразени под формата на общ SO2, който следва
да се изчисли за продуктите, предлагани готови за консумация
или върнати към първоначално състояние съгласно указанията
на производителя;
13. Лупина и продукти от нея
14. Мекотели и продукти от тях

Благодарим
Ви, че избрахте
ресторант “ВАРНА”!
Ще Ви очакваме отново,
защото заедно
създаваме спомени.

www.restaurant-varna.com

restorantvarna

Restaurant Varna

