
27, Vassil Levski Blvd., 1040 Sofia, Bulgaria;     Tel.: (+359 2) 930 52 00;     Fax: (+359 2) 930 53 00;
e-mail: reservations@hoteldowntownsofia.com;     www.hoteldowntownsofia.com

 САЛАТИ И ПРЕДЯСТИЯ 

Българска салата (300 гр.) 9.99 лв.
(пресни градински плодове и зеленчуци, овче сирене)

Градинска салата (300 гр.) 7.50 лв.
(градински розови домати, обезмаслено домашно сирене, песто и ядки)

Спайс салата (350 гр.) 8.20 лв.
(пресни зеленчуци с кълнове и дресинг от халапеньо)

Свежа салата (300 гр.) 15.99 лв.
(бейби спанак с рукола, тиквени семки с херинга и дресинг от лайм, зехтин, 
каперси и свежи подправки)

Салата Тоно (350 гр.) 11.99 лв.
(микс от лоло и боко росо, прошуто, поширано сирене и крустина)

Селска салата (350 гр.) 8.49 лв.
(градински розови домати с краставици, пресни чушки в зехтин и запечено козе 
сирене)

Телешки език с бекон с кралска печурка и сметанов сос (175 гр.) 15.70 лв.

Градински розови домати с патладжан, мед и горчица, с пуканки  
от сирене (300 гр.) 10.99 лв.

Бюрек от зеленчуци с млечен сос и чеснов гел (250 гр.) 7.20 лв.

Козе сирене с мед и филитирани бадеми с прясна мента (150 гр.) 11.99 лв.
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 ОСНОВНО 

Телешки пепър стек (220 гр.) 35.99 лв.
(телешко бонфиле с розмаринови картофи и демиглас)

Телешки тибон стек (350 гр.) 35.99 лв.
(телешки тибон с трюфел, манатарки със запечени домати рома)

Телешки джолан (350 гр.) 17.99 лв.
(телешки джолан с грейви сос, сушени плодове и свежи гъби и корени)

Агнешко задушено (300 гр.) 23.99 лв.
(агнешко краче в масло с пилаф и шафран)

Френч рак (270 гр.) 38.99 лв.
(агнешки ребърца с дехидратирано масло със свежи гъби и чеснов гел)

Задушено пилешко (250 гр.) 10.80 лв.
(пилешко месо от бут, задушени корени, сметана, бекон и пресни гъби)

Свинско филе (220 гр.) 28.90 лв.
(свинско филе със сини сливи, корени и сос грейви)

Свинско филе задушено с гъби (250 гр.) 19.99 лв.
(свинско бонфиле с манатарка и трюфел, със запечени домати рома с песто)

Фагри в орехов сос (400 гр.) 35.99 лв.
(фагри с див лук, орехи и сметана върху канапе от пресни печени картофи с 
розмарин)

Ризото с морски дарове и сос холандез (300 гр.) 7.20 лв.

Кладница с дехидратирано масло и чеснов гел (150 гр.) 5.50 лв.

Селска баница с картофи (300 гр.) 6.80 лв.
(баница с пресносолно сирене, спанак и домашно кисело мляко)
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 БАРБЕКЮ 

Свински котлет с билки и дресинг (300 гр.) 10.80 лв.

Свински гърди с доматена паста, люти чушки и малинов оцет (350 гр.) 12.50 лв.

Пилешко филе в бекон (220 гр.) 14.90 лв.

Свински бекон с кафява захар в пикантна марината (250 гр.) 10.80 лв.

Телешки тибон с зехтин и розмарин (250 гр.) 35.99 лв.

Агнешка пушена наденица (250 гр.) 9.50 лв.

Агнешки кюфтенца (6 броя) 15.90 лв.

 ГАРНИТУРИ 

Задушен ориз с пилаф (100 гр.) 2.00 лв.

Домат/краставица (100 гр.) 2.35 лв.

Пресни картофи с розмарин (100 гр.) 1.60 лв.

Задушени зеленчуци (100 гр.) 2.50 лв.

 ДЕСЕРТИ 

Шоколадова торта (120гр.) 5.79 лв.

Тиквен пай (120 гр.) 5.80 лв.

Профитероли (120 гр.) 5.79 лв.

Брюле с плодове (120 гр.) 5.80 лв.

Хляб (1 брой) 1 лв.
(бял, черен, пълнозърнест)
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