
 

 

МЕНЮ РЕСТОРАНТ „ГРАМИ“  
 

 

САЛАТИ 
 

Салата „Капрезе”  350 гр. 10,90 лв. 
Шайби от домати и моцарела с песто 
от пресен босилек, орехи и 
балсамова редукция   

  

 

Българска салата  400 гр. 8,90 лв. 
Домати, краставици, чушки, червен 
лук, натрошено краве сирене, 
магданоз и маслини  

  

 

Пъстра салата  350 гр. 9,90 лв. 
Маруля, рукола, чери домати, 
краставици, пармезан, крутони и 
ароматен дресинг с мед и горчица  

  

 

Домашно „Дзадзики“  350 гр. 7,90 лв. 
Разядка с пълномаслен йогурт, 
кисели краставички, чесън, копър, 
маслини и зехтин, поднесена с 
грилована гръцка пита   

  

 

СУПИ  
 

Супа на деня   300 гр. 6,90 лв. 
Всеки ден различна супа, приготвена 
по автентична домашна рецепта  

  

 

Таратор    300 гр. 3,90 лв. 
Студена супа от кисело мляко, 
краставици, орехи, копър и чесън   

  

 

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ 
 

Гриловани тиквички    300 гр. 8,90 лв. 
Мариновани в провансалски билки и 
поднесени с млечно-чеснов сос   

  

 

Запечено сирене   200 гр. 8,90 лв. 
Поднесено в ароматен сос от мед и 
орехи    

  

 

Патладжан „Помодоро“      300 гр. 9,90 лв. 
Гриловани шайби от патладжани, 
поднесени с пикантен доматен сос, 
пармезан и рукола 

 

  

Спагети „Алио е олио“      350 гр. 8,90 лв. 
Пикантна паста със зехтин, чесън, 
пеперончино, магданоз и пармезан   

  

 

Ризото с гъби       350 гр. 9,90 лв. 
Ориз Арборио, пресни печурки, лук, 
зеленчуков бульон, магданоз, 
пармезан и краве масло     

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ С МЕСО И РИБА 
 

Сьомга в стил „Провансал“  400 гр. 29,90 лв. 
Филе от сьомга с провансалски 
билки, поднесено с медено-горчичен 
сос и гриловани зеленчуци 

  

 

Пиле „Сувлаки“  400 гр. 15,90 лв. 
Мариновани пилешки шишчета, 
поднесени с дзадзики, свежа 
градинска салата, пържени картофи и 
грилована гръцка пита   

  

 

Агнешко печено   400 гр. 29,90 лв. 
Поднесено с братен сос и ароматен 

ориз със спанак и зеленчуци  
  

 

Свинска пържола на плоча    400 гр. 17,90 лв. 
Поднесена със сотирани пресни 
зелечуци в пикантен сос „Срирача“ 

  

 

Традиционен бански сач 500 гр. 19,90 лв. 
Свинско или пилешко месо и 
градински зеленчуци, приготвени и 
сервирани върху горещ чугунен сач 

  

 

Домашно карначе на скара 400 гр. 12,90 лв. 
Сервирано с пържени картофи, 

гриловани шайби от домати и 
млечно-чеснов сос 

  

 

ДОБАВКИ  
 

Пържени картофи   250 гр. 4,90 лв. 
С копър и чесън или сирене    

 

Мариновани люти чушки  100 гр. 2,90 лв. 
По домашна рецепта      

 

Грилована пита  150 гр. 1,90 лв. 
Със зехтин, чесън и провансалски 
билки  

  

 

ДЕСЕРТИ  
 

Суфле с белгийски шоколад   180 гр. 7,90 лв. 
С течен шоколадов център, 
поднесено с топка сладолед   

  

 

Венециански Сахер  150 гр. 7,90 лв. 
Торта от какаов пандишпан с ром, 
лешников крем и разтопен шоколад    

  

 

Ню Йорк Чийз-кейк  150 гр. 7,90 лв. 
Със свеж крем рикота и сладко от 
боровинки  

  

 

Сладолед по избор 
 

150 гр. 
 

3,90 лв. 
Шоколад, ванилия, ягода    

 

 


