
 

 

МЕНЮ РЕСТОРАНТ „ГРАМИ“  
 

 

САЛАТИ 
 

Българска салата   400 гр. 9,90 лв. 
Домати, краставици, чушки, червен 
лук, натрошено краве сирене, 
магданоз и маслини 

  

 

Салата „Капрезе“   350 гр. 11,90 лв. 
Шайби от домати и моцарела с песто 
от пресен босилек, орехи и чесън   

  

 

Салата с риба тон   400 гр. 12,90 лв. 
Риба тон, маруля, рукола, чери 
домати, царевица, варено яйце, 
крутони и пармезан   

  

 

Домашно „Дзадзики“  350 гр. 9,90 лв. 
Разядка с пълномаслен йогурт, 
кисели краставички, чесън, копър, 
маслини и зехтин, поднесена с 
грилована гръцка пита   

  

 

СУПИ  
 

Супа на деня   300 гр. 7,90 лв. 
Всеки ден различна супа, приготвена 
по автентична домашна рецепта  

  

 

Таратор    300 гр. 5,90 лв. 
Студена супа от кисело мляко, 
краставици, орехи, копър и чесън   

  

 

БЕЗМЕСНИ ЯСТИЯ 
 

Ориенталска „Шакшука“     350 гр. 12,90 лв. 
Поширани яйца в доматен сос с 
люти чушки, чесън и магданоз, 
поднесени с плочка краве сирене   

  

 

Ризото с горски гъби     400 гр. 15,90 лв. 
Ориз Арборио, лук, чесън, бяло вино, 
горски гъби, зеленчуков бульон, 
магданоз, пармезан и краве масло     

  

 

Спагети „Неаполитана“       350 гр. 12,90 лв. 
Чери домати, пресни градински 
билки, чесън и пармезан  
 

  

Гриловани тиквички       350 гр. 10,90 лв. 
Мариновани със зехтин и билки и 
поднесени с млечно-чеснов сос  

  

 

Печени зеленчуци        350 гр. 11,90 лв. 
Градински зеленчуци на скара, 
мариновани в чесън, зехтин и 
магданоз      

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ С МЕСО И РИБА 
 

Печена цяла пъстърва   450 гр. 19,90 лв. 
Поднесена със салата от варени 
картофи, червен лук и магданоз   

  

 

Пиле „Сувлаки“   500 гр. 19,90 лв. 
Мариновани шишчета от пилешко 
филе, поднесени с пържени картофи, 
чеснов сос, свежа салата и грилована 
гръцка питка  
 

  

Свинска пържола на плоча    450 гр. 19,90 лв. 
Поднесена със сотирани зеленчуци в 
пикантен тайландски сос  

  

 

Традиционен бански сач 500 гр. 22,90 лв. 
Регионално ястие със свинско или 
пилешко месо и градински 
зеленчуци, приготвени и сервирани 
върху горещ чугунен сач 

  

 

Домашно карначе на скара 450 гр. 18,90 лв. 
Поднесено с пържени картофи, 

гриловани шайби от домати и 
млечно-чеснов сос  
 

  

ДОБАВКИ 
 

Пържени картофи   250 гр. 6,90 лв. 
С копър и чесън или сирене    

 

Мариновани люти чушки  100 гр. 3,90 лв. 
С чесън, копър, магданоз, зехтин и 
балсамов оцет    

  

 

Домашна питка   150 гр. 3,90 лв. 
Със зехтин и чесън или билково 
масло 

  

 

ДЕСЕРТИ  
 

Суфле с белгийски шоколад   200 гр. 8,90 лв. 
С течен шоколадов център, 
поднесено с топка сладолед   

  

 

Венециански Сахер  180 гр. 8,90 лв. 
Торта от какаов пандишпан с ром, 
лешников крем и разтопен шоколад    

  

 

Ню Йорк Чийз-кейк  180 гр. 8,90 лв. 
Със свеж крем рикота и сладко от 
боровинки  

  

 

Домашна гофрета  
 

200 гр. 
 

8,90 лв. 
Поднесена с мед и орехи или течен 
шоколад   

  

 

 


