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Топли напиткиТопли напиткиТопли напиткиТопли напитки

Еспресо

Еспресо без кофеин

Нескафе

Нескафе с мляко

Капучино

Капучино без кофеин

Мляко с какао

Мляко с мед и канела

Прясно мляко

Топъл шоколад

Чай Липтън

Сметана

Мед

60 мл   1,80 лв.

60 мл   1,90 лв.

80 мл   1,20 лв.

150 мл   2,30 лв.

150 мл  2,30 лв.

150 мл   2,40 лв.

Нескафе 3 в 1 150 мл   1,90 лв.

150 мл   1,90 лв.

150 мл   1,90 лв.

150 мл   1,00 лв.

150 мл   2,30 лв.

150 мл   1,50 лв.

1 бр.   0,20 лв.

1 бр.   0,30 лв.





Безалкохолни Безалкохолни Безалкохолни Безалкохолни 
напиткинапиткинапиткинапитки

Фреш

Фрапе

Айрян

250 мл   1,60 лв.

250 мл   1,30 лв.

330 мл   1,30 лв.

1,5 л   2,90 лв.

Енергийни нипиткиЕнергийни нипиткиЕнергийни нипиткиЕнергийни нипитки

Ред бул 250 мл   4,90 лв.

250 мл   1,60 лв.

250 мл   1,80 лв.

500 мл   2,90 лв.

200 мл  4,20 лв.

200 мл   2,90 лв.

200 мл   1,20 лв.

1 л   5,80 лв.Айрян

Минерална вода

Плодови сокове и нектари

Студен чай



Наливна бираНаливна бираНаливна бираНаливна бира
Старобърно
Старобърно

500 мл   2,40 лв.
300 мл   1,90 лв.

БираБираБираБира
Загорка

Ариана

Ариана тъмно/сезонна/

Амстел

Хайнекен

Ариана радлер/сезонна/

500 мл   2,10 лв.

кен 500 мл   2,60 лв.

500 мл   1,90 лв.

500 мл   2,10 лв.

500 мл   2,10 лв.

500 мл   2,90 лв.

330 мл   3,40 лв.

500 мл   2,20 лв.

400 мл   2,90 лв.Столично BOCK /сезонна/

Загорка Ретро 500 мл   2,30 лв.

Амстел тъмен /сезонна/ 500 мл   2,30 лв.

400 мл   2,90 лв.Столично WEISS /сезонна/

Хайнекен /безалкохолна/ 330 мл   3,40 лв.

300 мл   4,10 лв.Афлигем

330 мл   4,40 лв.Сол

300 мл   4,10 лв.Морт Сюбит

500 мл   2,30 лв.Крадецът на ябълки

Ариана радлер/сезонна/ 500 мл   2,10 лв.

Загорка Ipa 330 мл   2,60 лв.



Алкохолни напиткиАлкохолни напиткиАлкохолни напиткиАлкохолни напитки

Поморийска гроздова

Поморийска специална 

Поморийска мускатова

Бургас 63

Бургаска мускатова

Сунгурларска специална 

Троянска сливова

Троянска сливова отлежала

Сливенска перла

50 мл   2,20 лв.

50 мл   2,30 лв.

50 мл   2,50 лв.

50 мл   3,10 лв.

50 мл   2,70 лв.

50 мл   1,90 лв.

50 мл   2,10 лв.

50 мл   2,00 лв.

50 мл   3,10 лв.

50 мл   2,80 лв.

50 мл   2,00 лв.

50 мл   2,50 лв.

50 мл   2,60 лв.

АнасоновиАнасоновиАнасоновиАнасонови

50 мл   1,80 лв.

Узо Пломари 50 мл   2,90 лв.

50 мл   1,80 лв.

50 мл   1,90 лв.

50 мл   2,40 лв.

50 мл   2,20 лв.



ВодкаВодкаВодкаВодка

Житна водка

Абсолют

Руский стандарт

50 мл   1,90 лв.

50 мл   2,10 лв.

50 мл   2,40 лв.

50 мл   3,20 лв.

50 мл   3,30 лв.

50 мл   3,40 лв.

УискиУискиУискиУиски

Джони Уокър

Джони Уокър черен етикет

Джей Би

Джим Бийм

Тюламор Дю

Джеймисън

50 мл   4,20 лв.

50 мл   6,20 лв.

50 мл    4,10 лв.

50 мл   4,20 лв.

50 мл   4,40 лв.

50 мл   4,30 лв.

Бушмилс

Пади

Блек Буш

Дъмпъл

Чивас Регал

50 мл   4,30 лв.

50 мл   4,30 лв.

50 мл   5,40 лв.

50 мл   5,40 лв.

50 мл   7,50 лв.

50 мл   7,50 лв.

50 мл   2,30 лв.

50 мл   2,00 лв.

Brave Heart 50 мл    3,70 лв.



БрендиБрендиБрендиБренди
Метакса***** 50 мл   3,40 лв.

РомРомРомРом
Бакарди /черно/

Хавана клуб

50 мл   3,20 лв.

50 мл   3,00 лв.

Ликьори, ВермутиЛикьори, ВермутиЛикьори, ВермутиЛикьори, Вермути
Бейлис

Мартини Бианко

50 мл   4,30 лв.

100 мл   4,90 лв.

ТекилаТекилаТекилаТекила
Текила Сауца 30 мл   1,50 лв.

Бренди Черноморско злато 50 мл   2,30 лв.

ДжинДжинДжинДжин

Бийфитър

50 мл   1,90 лв.

50 мл   2,90 лв.

Наливно виноНаливно виноНаливно виноНаливно вино
Шардоне регион Сакар 150 мл   2,10 лв.

500 мл   6,50 лв.
1000 мл   12,00 лв.

Мерло регион Сакар

Розе
/Регион Тракийска низина/

150 мл   2,30 лв.

150 мл   2,20 лв.
500 мл   6,60 лв.

1000 мл   12,20 лв.

Мартини Драй 100 мл   4,90 лв.

500 мл   6,90 лв.
1000 мл   13,00 лв.



Червени винаЧервени винаЧервени винаЧервени вина

Мезек Шардоне

Мезек Совиньон Блан

Тера Тангра Совиньон Блан &Шардоне

JP Chenet Совиньон Блан

750 мл   15,90 лв.

375 мл     7,90 лв.

750 мл   17,90 лв.

750 мл   19,10 лв.

Тера Тангра Каберне Совиньон

Тера Тангра Мерло

JP Chenet Каберне&Сира

750 мл   17,90 лв.

750 мл   17,90 лв.

750 мл   19,10 лв.

Мезек Каберне Совиньон

Мезек Каберне Совиньон

750 мл   15,90 лв.

375 мл    7,90 лв.

Бели винаБели винаБели винаБели вина

JP Chenet Шардоне 750 мл   19,10 лв.

РозеРозеРозеРозе
Мезек Мерло, Малбек и Сира 750 мл   17,20 лв.

Мезек Мерло, Малбек и Сира 375 мл     8,50 лв.

JP Chenet 750 мл   19,10 лв.

JP Chenet Мерло 750 мл   19,10 лв.

Мезек Совиньон Блан & Пино Гри 750 мл   15,90 лв.

Мезек Мерло 750 мл   15,90 лв.



Салата домати

Салата краставици

Гръцка салата
/домати, краставици, лук, чушки,
сирене, маслини, подправки/

Овчарска салата
/домати, краставици, лук, чушки, гъби, шунка, яйце/

Шопска салата
/домати, краставици, лук, чушки, сирене, маслини/

Мешана салата
/домати, краставици/

Салата зеле с моркови

Салата моркови

Зелена салата
/зелена салата, репички, пресен лук, яйце/

Салата Капрезе  

/домати, моцарела, босилеково песто, маслини/

Картофена салата
/картофи, лук, магданоз/

Снежанка
/цедено мляко, краставици, орехи, копър/

Печени чушки
/печени чушки, чесън, магданоз/

Ла Плаза
/риба тон, кашкавал, майонеза, лимон/

Шеф
/домати, краставици, сос майонеза, 
кашкавал, шунка, яйце/

Селска салата
/домати, печени чушки, чесън, магданоз, 
цедено кисело мляко/

Витамина
/цвекло, ябълка, морков, орехи/

Палермо
/кус-кус, настъргано сирене, домати, ролца 
от раци, чеснов сос/

Айсберг със сушен домат
/айсберг, рукола, сушени домати, 
рокфор, орехи, дресинг/

СалатиСалатиСалатиСалати

400 г   5,20 лв.

400 г   6,60 лв.

400 г   5,60 лв.

350 г   4,90 лв.

500 г   5,90 лв.

300 г   5,40 лв.

300 г   4,60 лв.

200 г   3,70 лв.

300 г   3,60 лв.

350 г    5,20 лв.

350 г   3,60 лв.

300 г   3,20 лв.

300 г   3,20 лв.

400 г   4,80 лв.

500 г   5,90 лв.

500 г   4,60 лв.

300 г   3,20 лв.

350 г   3,20 лв.

300 г   3,20 лв.

Салата Капрезе с белени домати
/белени домати, моцарела, босилеково песто, маслини/

350 г   6,20 лв.



Френска салата
/зелена салата, домати, ролца от раци, чеснов сос/

Зелена салата с риба тон
/зелена салата, риба тон, царевица/

Астера
/настъргани моркови, Рокфор, орехи/

Катък
/цедено кисело мляко, натрошено сирене, 
чесън, червен пипер/

Люти чушки

Цезар
/айсберг, пилешко филе, бекон, крутони, 
пармезан, дресинг/

Ориент
/зеле, домати, краставици, червен лук, сирене, 
подправки/

Евъргрийн
/айсберг, рукола, чери домати, пармезан, дресинг/

350 г   6,20 лв.

400 г   4,90 лв.

400 г   7,10 лв.

3 бр.   1,30 лв.

200 г   3,90 лв.

350 г   4,90 лв.

400 г   5,40 лв.

400 г   5,30 лв.

СупиСупиСупиСупи
Пилешка супа

Крем супа
/сезонна/

Таратор

350 мл   2,90 лв.

350 мл   2,80 лв.

350 мл   2,30 лв.

Детско менюДетско менюДетско менюДетско меню

Пица „Апетито“ – малка 

+ натурален сок Сарру

+ топка  сладолед

7,90 лв.



Де Спиначи
/бял сос, спанак, сирене, кашкавал, яйце/

Кариола
/бял сос, свинско филе, моцарела, кашкавал, пресен домат, риган/

Белла
/бял сос, пушено пиле, бекон, царевица, кашкавал/

Палермо
/бял сос, пилешко филе, пушено сирене, 
кисели краставички, кашкавал/

Капри
/бял сос, шунка, луканка, кисели краставички, гъби, кашкавал/

Диаболо
/бял сос, черни маслини, кашкавал/

Венеция
/бял сос, бекон, черни маслини, гъби, кашкавал/

Аполония
/бял сос, шпек салам, сирене, пушено сирене, кашкавал, чубрица/

Тропика
/бял сос, пилешко филе, кашкавал, ананас/

Калабрезе
/доматен сос, пилешко филе, царевица, 
печени чушки, кашкавал, подправки/

Сицилиана
/доматен сос, шунка, бекон, гъби, яйце, кашкавал, подправки/

Марсилия
/доматен сос, бекон, свински бут, грах, гъби, 
кашкавал, подправки/

Пепероне
/доматен сос, луканков колбас, кашкавал, подправки/

Апетито
/доматен сос, шунка, кашкавал, подправки/

Ва Бене
/доматен сос, шунка, гъби, кашкавал, подправки/

Корадо
/доматен сос, кренвирши, кашкавал, подправки/

6,40 лв.     7,40 лв. 

8,50 лв.     9,50 лв. 

8,40 лв.     9,40 лв. 

8,20 лв.     9,30 лв. 

8,50 лв.     9,50 лв. 

5,30 лв.     6,10 лв. 

6,50 лв.     7,50 лв. 

8,20 лв.     9,20 лв. 

7,60 лв.     8,90 лв. 

7,70 лв.     8,90 лв. 

7,70 лв.     8,90 лв. 

7,80 лв.     8,90 лв. 

7,10 лв.     8,10 лв. 

5,90 лв.     7,10 лв. 

6,20 лв.     7,30 лв. 

6,10 лв.     7,20 лв. 

ПициПициПициПици
Маргарита
/доматен сос, чушки, кашкавал, подправки/

Вегетариана
/доматен сос, сирене, пушено сирене, кашкавал, чубрица, домати/

Зеленчукова
/доматен сос, грах, лук, кашкавал, гъби, царевица подправки/

26 см.              30 см.
300/520 г        400/650 г

Тринита
/бял сос, филе, гъби, кашкавал/

4,90 лв.     5,90 лв.

7,10 лв.     8,20 лв. 

6,30 лв.     7,40 лв. 

7,30 лв.     8,40 лв. 

Опера
/доматен сос, шунка, бекон, кашкавал, подправки/

6,90 лв.     8,10 лв. 



Калцоне 3
/доматен сос, кайма, кашкавал, подправки/

Фрути ди Маре
/доматен сос, скариди, ролца от раци, кашкавал/

Пица Чери
/доматен сос, моцарела, чери домати, босилек/

Пица Вентричина
/доматен сос, салам Вентричина, моцарела,
сушен домат, подправки/

Алименто
/доматен сос, риба тон, пресен домат, чушки, лук,
 маслини, кашкавал, подправки/

Наполи
/бял сос, луканка, гъби, пушено сирене, кашкавал/

Посейдон
/доматен сос, скариди, кашкавал, чесън, подправки/

Арезио
/бял сос, Рокфор, пресен домат, кашкавал/

Поло
/бял сос, пилешко роле, пушено сирене, гъби, кашкавал/

Чийзи
/доматен сос, пушено сирене, Рокфор, моцарела, 
бяло сирене, кашкавал, подправки/

Везувиус
/доматен сос, суджук, вурст, салам, чушки, кашкавал,
чили, подправки/

Ла Плаза
/доматен сос, шунка, бекон, филе, вурст, домати, гъби, 
чушки, кашкавал, подправки/

Калцоне 1
/бял сос, филе, гъби, кашкавал/

Калцоне 2
/доматен сос, шунка, гъби, кашкавал, подправки/

7,80 лв.     8,90 лв. 

8,10 лв.     9,20 лв. 

8,50 лв.     9,60 лв. 

6,70 лв.     7,80 лв. 

8,20 лв.     9,30 лв. 

8,30 лв.     9,40 лв. 

8,90 лв.     9,90 лв. 

9,90 лв.     10,90 лв. 

6,90 лв.     8,10 лв. 

6,30 лв.     7,40 лв. 

6,10 лв.     7,20 лв. 

8,80 лв.     9,90 лв. 

6,20 лв.     7,40 лв. 

8,70 лв.     9,80 лв. 

Аугуста
/доматен сос, кайма, кашкавал, подправки/

Аспромонте
/доматен сос, бекон, гъби, кашкавал, подправки/

Мио густо
/доматен сос, домат, чушки, гъби, лук, маслини, 
кашкавал, подправки/

5,90 лв.     7,10 лв. 

6,10 лв.     7,20 лв. 

6,30 лв.     7,30 лв. 

7,80 лв.     8,90 лв. Пица Македония
/бял сос, кренвирши, топено сирене, кисели 
краставички, кашкавал/

7,90 лв.     8,90 лв. Пица с Чедър
/барбекю сос, пилешко пушено филе,
червен лук, гъби, моцарела, чедър, подправки/

8,40 лв.     9,40 лв.  Пица Мексикана
/доматен сос, суджук, лук, боб, бекон, кашкавал,
 магданоз, пикантен пипер/



Чесново хлебче с кашкавал

Хляб

Чесново хлебче

Сусамено хлебче

1,80 лв. 

1,90 лв. 

2,90 лв. 

0,20 лв. 

СосовеСосовеСосовеСосове
Ла Плаза
/кетчуп, майонеза, чесън/

Чеснов сос
/майонеза, кисело мляко, копър, чесън/

Пикантен сос
/доматен сос, чили/

Млечен сос
/кисело мляко, майонеза/

Сос майонеза

Доматен сос

Сос майонеза с горчица

Сос горчица

Соев сос

90 г    1,20 лв.

90 г    1,20 лв.

90 г    1,20 лв.

90 г     1,10 лв.

90 г   0,90 лв.

90 г   0,90 лв.

90 г   0,90 лв.

90 г   0,90 лв. 

40 г   0,60 лв. 

Студени предястия Студени предястия Студени предястия Студени предястия 
и продукти по избори продукти по избори продукти по избори продукти по избор

Филе Елена

Пастърма

Луканка

Суджук

Шунка

Пепероне

 3,20 лв. 

 3,20 лв.

1,70 лв.

1,70 лв.

1,30 лв.

1,30 лв.

/50 г/

1,50 лв. Спанак 0,90 лв.Свински бут 
/пушен/

Бекон  1,30 лв. Грах  0,80 лв.

Пилешко филе

Шпеков салам

Вурст

1,30 лв.

1,20 лв.

0,90 лв.

Броколи

Ананас

Чушки

 0,90 лв.

 1,00 лв.

 0,90 лв.

Сос барбекю 90 г   1,20 лв. 



Кренвирш

Кайма

Риба Тон

Ролца от раци

Скариди

Кашкавал

Сирене

Топено сирене

Синьо сирене

Моцарела

Яйце

Домати

Краставици

Масло

 0,90 лв.

0,90 лв.

  1,90 лв.

 1,90 лв.

 2,90 лв.

 1,50 лв.

1,20 лв.

1,20 лв.

 2,10 лв.

  1,90 лв.

1 бр.   0,50 лв.

 0,90 лв.

 0,90 лв.

 0,30 лв.

Чушки печени

Кис. краставички

Варено яйце

Царевица

Гъби

Маслини

Лук

Лимон

Люти чушки 

Орехи 20 гр.

Мед

Кисело 
мляко

Прясно 
мляко

0,90 лв.

0,80 лв.

0,80 лв.

0,90 лв.

 1,00 лв.

  0,90 лв.

 0,50 лв.

0,50 лв.

 0,50 лв.

 0,80 лв.

100 г    0,50 лв.

50 мл   0,40 лв.

 0,60 лв.

ПастаПастаПастаПаста
Спагети Дженовезе
/спагети, сос песто, чери домати, пармезан/

Спагети Неаполитана
/доматен сос, кашкавал/

Спагети Болонезе
/доматен сос, кайма, кашкавал/

Спагети Карбонара
/бял сос, шунка, бекон, кашкавал/

Талятели Бианчели
/пилешко филе, топено сирене, гъби, сметана, маслини/

Талятели Болония
/бял сос, шунка, бекон, Рокфор, бадеми/

400 г   4,90 лв.

400 г   4,50 лв.

450 г   5,70 лв.

500 г   5,90 лв.

400 г   6,30 лв.

400 г   6,60 лв.

Талятели Сан Марино
/доматен сос, бекон, маслини, подправки, кашкавал/

Талятели Мелани
/спанак, крема сирене, бадеми, сметана, кашкавал/

400 г   5,80 лв.

400 г   5,90 лв.



Запечени картофиЗапечени картофиЗапечени картофиЗапечени картофи

Картофи със сирене
/картофи, сирене, пресен домат, чубрица, кашкавал, масло/

Картофи с пилешко
/картофи, сметана, пилешко филе, кисели краставички, 
топено сирене, кашкавал/

Картофи с бекон
/картофи, сметана, бекон, гъби, кашкавал/

400 г   5,20 лв.

400 г   5,90 лв.

400 г   5,70 лв.

Топли предястияТопли предястияТопли предястияТопли предястия

Печурки Ла Плаза
/гъби с пълнеж от шунка и кашкавал/

Гъби в масло
/чесън и копър /

Тиквички с кисело мляко
/чесън, копър – сезонно/

Задушени зеленчуци

Топено сирене с боровинки
/панирано топено сирене в корнфлейкс, 
поднесено със сос от боровинки/

Броколи със синьо сирене и сметана

Пържени картофи

Пържени картофи със сирене

200 г   4,50 лв.

150 г   3,60 лв.

300 г   3,90 лв.

300 г   3,50 лв.

200 г   5,20 лв.

300 г   4,40 лв.

200 г   2,20 лв.

240 г   2,70 лв.

Пикантни картофи

Картофи соте
/картофи, чесън, копър/

Картофени кюфтета

Картофено пюре

Домашен чипс

Задушен ориз

220 г   3,10 лв.

200 г   2,90 лв.

200 г   2,60 лв.

250 г   2,90 лв.

150 г   3,20 лв.

200 г   2,20 лв.

и Аламинутии Аламинутии Аламинутии Аламинути



Кашкавал пане

Кашкавал пане хапки

Сирене пане

Сирене пане хапки

Сирене по шопски
/домат, сирене, яйце, люта чушка/

Сирене по тракийски
/домат, сирене, луканка, яйце, гъби, люта чушка/

Миш маш
/яйца, сирене, чушка, домат, лук и магданоз/

Яйца по панагюрски
/яйца, кисело мляко, сирене,
масло, червен пипер, чесън/

Омлет Ла Плаза
/яйца, шунка, гъби, чушки, кашкавал/

Цървул

Чушки пане

Чушки бюрек

200 г   4,60 лв.

200 г   4,90 лв.

200 г   4,40 лв.

200 г   4,70 лв.

400 г   4,90 лв.

400 г   5,90 лв.

450 г   4,90 лв.

350 г   3,90 лв.

400 г   4,90 лв.

450 г   5,30 лв.

Пилешки крилца
/със соев сос/

Пилешки крилца пикантни
/мед, соев сос,чили/

Пилешки хапки

Пилешки жулиени със сусам

Пиле Кентъки
/пилешко филе в корнфлейкс/

Пилешки сърца

Пилешки дробчета

Пилешки дробчета по селски
/пилешки дробчета, доматен сос, лук, гъби, 
подправки, магданоз, чушки/

3 бр.   3,90 лв.

2 бр.   4,70 лв.

10 бр.   6,30 лв.

10 бр.   6,80 лв.

280 г   4,10 лв.

300 г   6,10 лв.

300 г   6,30 лв.

250 г   4,80 лв.

250 г   4,80 лв.

350 г   5,30 лв.

Език в масло
/телешки/

Език пане
/телешки/

200 г   6,20 лв.

200 г   6,60 лв.

Лучени кръгчета 12 бр.   3,40 лв.

Ролца от раци пане 220 г   4,20 лв.



Основни ястияОсновни ястияОсновни ястияОсновни ястия
Пиле Поло
/пържено пилешко филе,
пушено сирене, гъби, сметана/

Терияки с пилешко
/пилешки хапки, гъби, лук, терияки сос, гарнитура ориз/

Пиле Рокфор
/пилешки хапки, Рокфор, гъби, сметана/

Пиле по френски
/пилешки хапки, мед, горчица, сметана, стафиди/
гарнирано с картофено пюре

350 г   6,50 лв.

500 г   6,90 лв.

350 г   6,90 лв.

400 г   7,10 лв.

Свинска кавърма
/свинско месо на хапки, доматен сос, лук, чушки, 
гъби, магданоз, подправки/

Тарияки със свинско
/свинско месо на хапки,
гъби, лук, терияки сос, гарнитура ориз/

Свинско кълцано
/свинско, бекон, картофи, сметана, лук, 
кисели краставички, магданоз/

Пилешка кавърма
/пилешки хапки, доматен сос, лук, чушки, гъби,
магданоз, подправки/

450 г   6,60 лв.

450 г   7,60 лв.

500 г   7,90 лв.

400 г   7,60 лв.

500 г   5,90 лв.

Ризото със зеленчуци
/ориз, зеленчуци микс, броколи, карфиол, гъби,
подправки, кашкавал/

Ризото с пиле
/ориз, пилешко филе, зеленчуци микс, карфиол,
броколи, гъби, подправки, кашкавал/

500 г   5,30 лв.

Свинска вратна пържола
/полята с гъбен сос, гарнитура: ориз или картофи/

350 г   8,90 лв.

Пресни зеленчуци на скара
/мариновани лук, чушка, домат, гъби, тиквички/

300 г   4,90 лв.

Пиле Жулиен
/пилешки жулиен, бекон, топено сирене, 
кисели краставички, сметана/

350 г   7,60 лв.

Пиле Попай
/пилешки хапки, спанак, крема сирене, бадеми, 
сметана, гарнирано с картофено пюре/

350 г   7,20 лв.

Пиле Алмо
/пилешко филе, сметана, сирене Рокфор,
ориз, спанак, чери домати, подправки/

360 г   7,90 лв.



СкараСкараСкараСкара
Ребра Барбекю
/поднесени със сос Барбекю/

Пиле Каприз
/пилешка пържола бут с мед и бадеми, 
гарнирана с ябълки/

Пилешка пържола бут

Пилешка пържола филе

Пилешки шишчета 2 бр.
/пилешко филе, гъби, чушки, лук/

400 г   7,30 лв.

300 г   5,60 лв.

200 г   5,10 лв.

200 г   6,10 лв.

200 г   3,90 лв.

Шницел по виенски
/панирано свинско филе с гарнитура пържени картофи/

400 г   7,90 лв.

Кюфтета на скара
 и/2 бр. кюфтета, картоф , лютеница 

– към порцията допълнително кюфте 1 бр. – 1,20 лв./

Свинска пържола врат

Свински шишчета 2 бр.
/свинско филе, гъби, чушки, лук/

Домашно приготвени телешки кюфтенца
/гарнирани с домашен чипс и сос/

350 г   4,90 лв.

200 г   6,90 лв.

200 г   5,40 лв.

400 г   8,90 лв.

Рибни деликатесиРибни деликатесиРибни деликатесиРибни деликатеси
Пъстърва на скара
/гарнитура по избор: ориз или картофи/

Пъстърва с орехи
/пържена обезкостена пъстърва с дресинг от лимон,
копър и орехи с гарнитура по избор: ориз или картофи/

400 г   7,70 лв.

400 г   8,70 лв.

Ципура на скара
/гарнитура по избор: ориз или картофи/

450 г   11,90 лв.

Хек пане
//гарнитура картофена салата

400 г   6,50 лв.

Свинско Фаворито
/свинско филе, тиквичка, чери домат, картофено пюре, сос/

400 г   8,60 лв.



ДесертиДесертиДесертиДесерти

Крем карамел
/сезонно/

Везувий
/цедено кисело мляко с мед и орехи 
или сладко по избор/

Топка сладолед

Мелба

Плодова салата

Сезонна торта

Френска селска торта с боровинки

120 г   2,50 лв.

200 г   3,10 лв.

50 г   1,00 лв.

320 г   3,90 лв.

220 г   3,90 лв.

150 г   3,40 лв.

150 г   3,40 лв.

ПалачинкиПалачинкиПалачинкиПалачинки
С мед и орехи

С шоколад

С конфитюр

Стълба към небето
банан, /2 бр. палачинки с шоколад, орехи, сладолед и сметана/

Венеция
/3 бр. палачинки, 3 вида сладко, гарнирани 
със сметана, банан, киви и карамел/

Ла Плаза
/с пълнеж от плодова салата, плодов сладолед 
и сметана/

150 г   1,90 лв.

150 г   1,90 лв.

150 г   1,90 лв.

400 г   4,90 лв.

450 г   5,90 лв.

350 г   4,70 лв.





Ïèöàðèÿ Ëà Ïëàçà ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà ïðîìåíÿ öåíè è ïðîäóêòè ïî âñÿêî âðåìå.



работно време

11.30 - 23.00ч.

телефон за връзка:
02 945 55 55 / 02 847 78 43 

www.picaria-laplaza.com


