Restaurant Chukara
СЕЗОННО МЕНЮ - ХРАНИ

СУПИ
Шкембе чорба (1, 7) – 300 гр.

4,60 лв.

Пилешка супа (1, 3, 7) - 300 гр.

3,50 лв.

Крем супа (7, 8) - 300 гр.

3,30 лв.

САЛАТИ
Свежа зелена салата с копър и млечно-лимонен дресинг (7) – 250 гр.
Микс зелени салати с ягоди, мариновано овче сирене
и лешници (7, 8) – 250 гр.
Капрезе с бейби моцарела, авокадо и сос песто (7) – 250 гр.

7,80 лв.
11,90 лв.
9,10 лв.

ПРЕДЯСТИЯ
Заешки кюфтенца с бекон, гарнирани с картофена салата

11,80 лв.

с орехи, кисели краставички и млечно-чеснов сос (7, 8) – 250 гр.
Запечен качамак с пръжки от сланина, лук, манатарки

8,80 лв.

и моцарела (1, 7) – 250 гр.
Спаначени кюфтета с млечно-чеснов сос (1, 5, 7, 8) – 250 гр.

9,50 лв.

Яхния от коприва и спанак с домашно овче сирене и запържено

10,50 лв.

чоризо (1, 3, 7, 8) – 250 гр.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Бавно печен свински врат върху картофен крем

18,10 лв.

със сотиран бейби спанак и печен сос (7, 8) – 350 гр.
Домашни пържени свински кюфтенца, гарнирани

10,50 лв.

с микс зелени салати с чери домати (1, 3, 7, 8) – 350 гр.
Агнешко дробине със спанак и кисело мляко (7) – 300 гр.

11,20 лв.

Хрупкав пържен шаран, гарниран със сотирани маслини,

16,20 лв.

чери домати и каперси (1, 4) - 350 гр.

ДЕСЕРТИ
Бисквитена торта с нутела и маскарпоне (1, 7, 8) - 130 гр.

5,50 лв.

Семифредо (1, 7, 8) – 130 гр.

9,00 лв.

Restaurant Chukara
СЕЗОННО МЕНЮ - НАПИТКИ

БЕЗАЛКОХОЛНИ КОКТЕЙЛИ
Домашна лимонада с бъз и босилек – 300 мл.

5,00 лв.

Млечен шейк банан и ябълков пай - 300 мл.

9,00 лв.

Смути ягода, банан и чия - 300 мл.

8,50 лв.

АЛКОХОЛНИ КОКТЕЙЛИ
Шприц от бяло вино и Морело череши – 200 мл.

6,50 лв.

Вино Мускат Чукара, със сироп от Морело череши,
завършено със студена газирана вода
Пийч Маргарита – 250 мл.

9,50 лв.

Текила, Трипък сек, праскова плод, фреш лайм
Розов джин тоник – 250 мл.

9,50 лв.

джин Бийфитър, розов тоник, фреш лайм
Ягодово дайкири – 250 мл.

12,00 лв.

ром Бакарди, плод ягода, фреш лайм, Мараскино ликьор
и захарен сироп
Би Би Си – 250 мл.
Бейлис, плод банан, кокосов крем, сок ананас и захарен сироп

12,00 лв.

