
  
 
 
 

 

МЕНЮ 



 

САЛАТИ/SALADS 

Салата Кокошкова къща-                                  1, 5, 9, 10,12 
домати, рукола, маслини, бекон , яйце, кедрови 

ядки, хрупкави крутони, сирене пармезан, 

овкусени с дресинг                                                       
Kokoshkova kashta salad /tomato, arugula, olives, 
bacon, egg, pine nuts, croutons and parmesan 
cheese 

     350 гр./g                     14.89лв/bgn 

Салата „Фантазия‘‘- бейби спанак, ябълка, 
синьо сирене, черен ориз    и    лимонов                9  
дресинг/Salad -with spinach, apple, black rice, 
blue cheese and lemon dressing 

350 гр./g 14.59лв/bgn 

Салата „Eсен“-зелени салати с круша, прошуто 
и синьо сирене/Salad with greens salad, pear, 
prosciutto and blue cheese 

350 гр./g 16.79лв/bgn 

Салата “Самел”-микс от зелени салати с         6, 12  
хрупкави филенца от пъстърва и дресинг от 
горчица и мед/Salad” Samel”-mixed greens salad 
with crispy trout fillets, quinoa and honey mustard 
dressing 

 350 гр./g 15.59лв/bgn 

Салата „Екзотика“- зелени салати с        9, 10  
киноа, круша, ананас , козе сирене и 
портокалов дресинг/Exotic Salad with pear-salad 
with mixed greens, pear, pineapple, goat cheese, 
orange dressing  

350 гр./g 16.49лв/bgn 

Салата Цезар                                                         1, 5, 9, 12 
хрупкавo пилешко месо и бекон , свежа салата, 
сирене пармезан, каперси и  крутончета, 
гарнирани със сос Цезар                                                                               
Cesar salad 
fresh lettuce with caesar dressing,  chicken, bacon, 
garnished with parmesan cheese and croutons 

     350 гр./g 15.59 лв./bgn 

 

Салата Цезар с хрупкави калмари/ Caesar salad    
with rispy squids   3, 9                                                       

350 гр./g            16.79 лв./bgn 

 

Салата Бурата-  италианско сирене Бурата, 9,10          
прошуто, домати, зелена салата и кедрови 
ядки /Burrata Salad- Burrata cheese, prosciutto , 
pine nuts and  green salad                                                          

  350 гр./ g 

 

18.29 лв./bgn 

 

Салата Бурата с гриловани зеленчуци           9 

Burrata Salad with grilled vegetables 

350 гр./ g     

 

17.59 лв./bgn 

 



 

Свежа салата c козе сирене с  бяла плесен,        9, 10 
салата айсберг, зелена салата, сушени домати, 
орехи  и   френски дресинг                                                                                              
Fresh salad with goat cheese, iceberg lettuce, green 
salad, sun-dried  walnuts and French dressing 

 300 гр./g    

14.59лв./bgn 

Салата Капрезе                                                        9, 10 
домати и сирене Mоцарела /или Бурата/ с 
домашен сос песто                               

Caprese salad -  tomatoes, mozzarella cheese/or 
Burrata/ and pesto dressing                                                             

350 гр./g  

  

10.29 лв./bgn 

 

Салата от домати, печена чушка,                    9  

овче сирене, овкусени с магданозен зехтин                                                                                       

Tomatoes, roasted pepper  and sheep feta cheese 
salad, parsley oil dressing 

  300 гр./g  10.89 лв./bgn 

Салата от печени тиквички,  рукола , микс от 
зелени салати, сушени домати, орехи, каперси, 
и френски дресинг                                                                                            10 

Salad with roasted zucchini, arugula, lettuce, sun-
dried tomatoes                                                                                  

300 гр./g    10.59 лв./bgn 

Шопска салата с краве сирене                                  9                                    
Shopska Salad with cow’s cheese 

300 гр./g  8.59 лв./bgn    

Салата Витамина- с моркови, цвекло, ябълка, 10 
бяла ряпа и орехи, овкусени с лимон и зехтин                         

Vitamina Salad with carrot, beats, apple, radish, 
walnuts /  Seasonal                                                                                                                            

350 гр./g 7.29 лв./bgn 

Салата Табуле - микс от свеж магданоз, киноа, 
домати,чушка                                                                                                              
Tabbouleh – parsley, quinoa, tomatoes, pepper 

250гр./g 6.89 лв./bgn 

СУПИ / SOUPS  

Тайландска супа Том-Ям/Тom Yum Thai soup   3 300 гр./g    13.59 лв./bgn 

Рибена супа/ Fish soup 300 гр./g          7.59 лв./bgn 

Супа на деня- /крем супа за деня-доматена,        1,9,6                                                                                                
гъбена, спаначена , картофена,тиквена  

Soup of the day-Тomato, Spinach, Potatoes, 
Mushroom,Pumpkin  

300 гр./g   5.99 лв./bgn 

Телешко варено/с предварително обработен 
телешки джолан /  Stewed veal soup              11, 12     

300 гр./g   9.29 лв./bgn 



 

ПРЕДЯСТИЯ/APPETIZERS 

Предястие Кокошкова къща                                        6            
мариновани филенца пъстърва                                                                                                                 

Kokoshkova kashta starter/Trout Ceviche/ 
 

150 гр./g 

 

13.99 лв./bgn 

 

 Бейби октоподчета с рукола и френски дресинг   3                                                    

Crispy baby octopus 
250 гр./g 

 

21.89 лв./bgn 

 

Скариди в масло и чесън на тиган/Shrimp with 3 
butter and garlic 

220 гр./g 

 

19.89 лв./bgn 

 

Панирани пикантни скариди с динозаварски 3 
сос/Breaded spicy shrimp with dinosaur sauce 

250 гр./g 19.99 лв./bgn 

 Калмари на плоча, поднесени със:                       3 

-  средиземноморски сос или 

-   пикантен сос/ динозаварски сос/ 

Grispy squids with sauce mediterranean or spicy 
sauce 

350 гр./g 18.89 лв./bgn 

Калмари панирани/ Fried squids                      1,3,5                                                                                350 гр./g 17.89 лв./bgn 

Плато хрупкави скариди и калмари, панирани с 
пармезан и поднесени с пикантен  сос /Sgrimp 
and squid platter with spicy  sauce 

350 гр./g 25.79 лв./bgn 

Манатарки в масло с ароматна мащерка 

Wild mushrooms in butter with aromatic thyme                                                          

200 гр./g  

 

16.59 лв./bgn 

 

Брускети микс                                                               1,5,6,9                                                                                                                                                                                                                                                                                         
със зеленчуци,  с маслинова паста и с 
маринована пъстърва                                                                                 
Bruschetta Mix  with vegetables; with olive paste 
and marinated trout                                                            

250 гр./g  

 

9.89 лв./bgn 

 

Брускети с прошуто и зелени смокини 
/Bruschetta with prosciutto and figs jam 

250 гр./g  

 

     9.89 лв./bgn 

Карпачо от телешко бон филе с дижонска  
горчица, с рукола, кедрови ядки, сирене           12,10,9 
пармезан и френски дресинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Veal Carpaccio veal bon filett, marinated with 
Dijon mustard, garnished  with  arugula, parmesan  

    150 гр./g      17.89 лв./bgn 



 

Печени тиквички с балсамов винегрет            1,5            
Roasted Zucchini with Balsamic Vinaigrette 

   250 гр./g      8.59 лв./bgn 

Хрупкави тиквички с млечен сос                        1,5,9             

Crispy Zucchini with yogurt sauce 

    250 гр./g          7.79 лв./bgn 

Панирано сирене бри с боровинков сос             1, 5, 9        
Breaded fried brie cheese with blueberry sauce 

    200 гр./g  16.59 лв./bgn 

Печено халуми с билкова коричка                        9        
Grilled halloumi cheese with herbs 

200 гр./g 13.89 лв./bgn 

 

Козе сирене c бяла плесен със сладко зелени     9, 10         

смокини и орехи                                                                                                                  

Grilled Goat cheese with walnuts and figs jam                       

 180 гр./g 

    

        14.89 лв./bgn 

Телешки  език в масло                                                   9 
Beef tongue in butter 

 200 гр./g 13.89 лв./bgn 

 

Броколи c френски сирена                                           9                               
Broccoli with french cheeses        

  300 гр./g 9.89 лв./bgn 

Сет сирена                                                                             9  

Сирене Eментал, сирене Бри, Синьо сирене,            
овче сирене и кашкавал,орехи и сушени плодове                                                                                         
Cheese platter 

300 гр./g 19.29 лв./bgn 

Сет сухи мезета/ Луканка, суджук, филе“Елена                                                                                                                                            
Cold cut meat platter 

300 гр./g 18.29 лв./bgn 

 

ВЕГЕТАРИАНСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ПАСТА/VEGETARIAN MEALS and 
PASTA 

Ризото c диви гъби и сирене пармезан                    1,9                                                                                                      
Wild mushroom risotto  with parmesan cheese 

 300 гр./g  11.89 лв./bgn 

Ризото със зеленчуци и пармезан/Risotto with 
vegetables and parmesan                                                   9 

300 гр./g 14.79 лв./bgn 

Домат пълнен с мус от сирена и печена чушка                          
поднесени с хлебни брускети                                          1,6,9                                 

Stuffed tomato whit cheese mousse, peppers and 
bread crumbs                                                                                                

 300 гр./g 9.89 лв./bgn 

Вегетарианска кейсадия с гъби, лук, чушки,  1,9,12             
Vegetarian quesadilla with mushrooms, onion, 
peppers, mozzarella cheese 

 

350 гр./g 

 

 

 

19.89 лв./bgn 

 

 

 



 

 

Тиквички с моцарела върху доматен сос                                                                                                                                                                                   
и  сос песто                                           
Zucchini with mozzarella, tomato sauce, pesto 

300 гр./g 

 

10.89 лв./bg 

Зеленчуков разкош- грилован патладжан,                
тиквичка, чушка пълнени със сирена и домати 

Grilled eggplant, zucchini, pepper stuffed with 
cheeses and tomatoes                                                                                                                                                                                    

300 гр./g 

 

12.59 лв./bgn 

 Паста талиатели с доматен сос, кисели                                             
краставички, пресни гъби, кашкавал  

  Рasta with tomato sauce, pickled gherkins, 
mushrooms, yellow cheese                                                                                                                                             

300 гр./g 9.89 лв./bgn 

Паста талиатели „Карбонара“/с бекон и     9 
пармезан/                                                                        
Рasta Carbonara/with becon and parmesam 
cheese/  

300 гр./g 11.89 лв./bgn 

 

РИБНИ ЯСТИЯ/FISH DISHES 

Хрупкава пъстърва със сос Ремулат                         1,5,6,12 

Crispy trout  with sauce Remoulade                             

300 гр./g 11.99 лв./bgn 

Пълнена пъстърва с гъби, лук и орехи                   1, 6, 10                               

Stuffed trout with mushroom, onion and walnuts         
1oo гр./g     6.99 лв./bgn 

Пъстърва пържена или на грил                               1,6 
Pan-fried or grilled trout 

1oo гр./g  5.59 лв./bgn 

Пъстърва филе с хрупкава пармезанова коричка   
и морковено пюре                                                                      1,5,6,9                                                                                                                                                    

Baked trout fillet with crispy parmesan crust with 
carrot puree 

   350 гр./g 

 

15.99 лв./bgn 

Пъстърва филе с хрупкава коричка   от трохи  и 
микс от зелени салати                                                      1,5,6,9 
Baked trout fillet with crispy bread crumb crust and 
mixed salads                                                                                                                                                                                                            

   350 гр./g 

 

15.99 лв./bgn 

Пъстърва с корнфлекс и сос Ремулат                  1,5,6, 12      

Trout with cornflakes crust and Remoulade sauce                         

350 гр/g              15.29 лв./bgn 

Шаран  печен по Гръцки с билки, лимон , зехтин       

Baked carp fish with herbs, lemon and olive oil       9 

    250 гр./g                   15.89 лв./bgn 

Шаран пържен c орехов сос/Fried squid  1,6, 10                                    250 гр./g 15.29 лв./bgn 



 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ/MAIN DISHES 

                                                

Пилешко филе  със задушени картофи и бейби 
моркови/ Chicken fillet  with steamed potatoes and 
baby carrots                                                                                                  

 

  300 гр./g  

  

 15.29 лв./bgn   

 

 

Пилешки филенца с бекон и задушени 
картофки/Chicken fillet with bacon and potatoes 

 

  300 гр./g 15.89 лв./bgn 

Пилешки филенца с къри сос и ориз/ Chicken 
fillet with rice and  curry sauce                                     1, 9         

  300 гр./g 15.59 лв./bgn 

Пилешки стикове с корнфлекс и млечен сос    

Chicken fingers breaded with corn flakes                1,5,9,12 
  350 гр./g    11.59 лв./bgn 

Пиле жулиен с ризото от гъби и сос                   1, 9                                     
от синьо сирене                                                                                  
Chicken julienne with mushroom risotto and blue 
cheese cream sauce                                                                                

  350 гр./g  16.29 лв./bgn 

Кейсадия с  гъби, лук, чушки, моцарела                                                                                          
Quesadilla with mushrooms, onion, peppers, 
cheese: 

Добави пиле/Add Chiken 

Добави свинско/Add Pork 

 

 

400 гр./g 

400гр./g                        

 

 

21.89 лв./bgn 

 23.89 лв./bgn 

Свински джолан с картофено пюре или кисело 
зеле/Pork Knuckle/Shank/ with mushroom sauce 
and mashed potatoes 

   350 гр./g 23.89 лв./bgn 

Багета със свинско, кашкавал, задушени лук и 
гъби, пържени картофи                                               1,9       
Pork baguette with sautéed mushrooms, onions, cheese 
and French fries 

     350 гр./g         18.29 лв./bgn 

Свинско филе c домашен боровинков сос               9                       

и сотирани картофки                                                                                   
Pork fillet with blueberry sauce and sauteed  potatoes 

350 гр./g 17.59 лв./bgn 

Медальони от свинско филе и сос от                  1,9 
манатарки със картофено пюре                         
Pork medallions with wild mushroom sauce and 
mashed potatoes  

400 гр./g 

 

19.89 лв./bgn 

 



 

Свински бон филенца гарнирани с аспержи и 
черен ориз/Pork bon fillet with asparagus, rice                           

 

300 гр./g 

 

19.29 лв./bgn 

 

Свинско филе върху канапе от телешки език,  
свежи гъби и Сметанов сос / Pork bon fillet over a 
canapé  of beef tongue and   mushrooms                     9 

 

350 гр./g 

 

25.69 лв./bgn 

Tелешки пепър стек поднесен с Пепър сос         1 
Veal pepper steak 

 300 гр./g        32.89 лв./bgn 

Рибай стек с лучена слама/ Ribeye steak with 
onion straw                                         

   300 гр./g  36.59 лв./bgn 

Т-БОН стек от млечно теле с аспержи                                                                                   
T-Bone steak with asparagus 

300 гр./g 35.59 лв./bgn 

Турнедо Росини телешко бон филе c гъши дроб  
и сос манатарки/ Tournedos Rossini veal fillet 
with seared foie gra   wild mushrooms sauce                                                            
                                                            

  

  300 гр./g 

 

39.59 лв./bgn 

Шницел no виенски и пържени картoфи  
Schnitzel Vienna Style served with french fries 

        с телешко филе/with veal fillet 

       със свинско филе/with pork fillet                                                                                  
 

  

  

400 гр./g                                              

 

 

35.29 лв./bgn 

25.79 лв./bgn 

Агнешко печено месо c дроб сърма или с   
розмарин и задушени картофки                                   
Roasted lamb meat with traditional bulgarian 
risotto or with rosemary and sautéed potatoe 
 

   350 гр./g  

 

      32.59 лв./bgn    

 

 
Патешки дроб върху канапе от  
карамелизирани ябълки или сос от вишни 
Foie gras over a canapé  of caramelized apples or 
sour cherry sauce     

 

   300 гр./g   

 

     55.29 лв./bgn   

     

 

Патешка трилогия  от патешко бутче,                                     
патешко магре, роял от патешки дроб 
поднесено със сос черни  боровинки                                                                                                                                 
Duck trilogy duck leg and magret, foie gras, 
blueberry sauce 
 

300 гр./g        35.29 лв./bgn 

        

 

 

Патешко бутче с карамелизиран ананас или 
ябълка, кедрови ядки и Френски дресинг 
Duck leg with caramelized pineapple , pine nuts 

   300 гр./g 25.89 лв./bgn 



 

БАРБЕКЮ / BARBECUE 

Кюфте от домашно приготвена кайма                                                                               
Grilled Bulgarian hamburger  

     80 гр./g    3.29 лв./bgn 

Кюфте от млечно телешко                                
Grilled veal hamburger 

80 гр./g    3.89 лв./bgn 

Пикантни свински ребърца поднесени                  12               
с  Барбекю сос/ Pork ribs with Barbecue sauce 

    450 гр./g 18.29 лв./bgn 

Блек Ангьс наденички с лучена слама и домашна 
лютеница/Black Angus sausages with onion straw 
and homemade roasted red pepper dip 

350 гр./g 18.89 лв./bgn 

Свински кралски котлет с картофки в 
розмарин/ King pork chop with rosemary potatoes                                                                            

400гр/g 

 

18.89 лв./bgn 

 

Пилешко филе на скара/Crill chicken fillet 250гр/g 10.59 лв./bgn 

 

Наденица на скара/Sausage on grill 200 гр./g 7.89 лв./bgn 

Балкански шиш/Balkan shish 125 гр./g 4.29 лв./bgn 

Свинска вратна пържола на скара  
Grill pork chop 

250 гр./g  11.29 лв./bgn 

Барбекю плато /пържола, ребра, 
наденички,кюфтета, кебапчета с лютеница и 
сос барбекю/Barbecue plateau 

1.100 гр./g 59.99 лв./bgn 

Зеленчуци на скара / Grill vegetables 
 

600 гр./g      8.99 лв./bgn 

ГАРНИТУРИ и СОСОВЕ/SIDE DISHES and SAUCES 

 

Задушени картофи / Sauteed potatoes                  9                                       150 гр./g 2.99 лв./bgn 

Пържени картофи / French fries 150 гр./g 2.99 лв./bgn 

Лучена слама/ Homemade onion straw                  1                                                                                      200 гр./g 1.99 лв./bgn 

Пюре от моркови, спанак, броколи 

Homemade spinach, carrot,broccoli puree             9 

150 гр./g 2.89 лв./bgn 

Млечен сос / Yogurt sauce                                         5,9                                                         150 гр./g 2.59 лв./bgn 



 

   

Черен ориз/задушен/ Sauteed Black rice 50 гр./g 3.59 лв./bgn 

Динозавърски сос / Dinosaur sauce                        12                                          50 гр./g 1.99 лв./bgn 

Сос ремулат/ Remoulade Sauce                              11, 12  50 гр./g     1.99 лв./bgn 

 

Хляб/Bread 

Домашна пърленка с билков зехтин                     1 
Bulgarian homemade pita bread 

80 гр./g 1.99 лв./bgn 

Домашна пърленка с кашкавал  и сминдух        1,9 
Homemade pita bread with cheese and herbs 

120 гр./g 4.29  лв./bgn 

Малка Пица-„Маргарита“ / Mini Pizza                       1,9                                                           240 гр./g 8.59 лв./bgn 

Малка Пица- със сирене Страчатела 

Mini Pizza with strcciatella cheese 

240 гр./g 8.89 лв./bgn 

Багета / Baguette                                                              1 75 гр./g 0.99 лв./bgn 

Турски хляб със сусамена глазура                       1,5,10   

Turkish homemade bread glazed with sesame  
180 гр./g 4.89 лв./bgn 

Хляб тост / Slice of bread                                          1 1 бр./pce 0.40 лв./bgn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕСЕРТИ / DESSERTS 

 

Есенна торта с тиква, ябълка, червена           1,9,10 

боровинка /Autumn tart with pumpkin, apple, 
cranberry    

150 гр./g 6.89 лв./bgn 

Шоколадов фондант приготвен с френски      1,5, 9                                             
шоколад Callebaut и поднесен с топка сладолед                                                                                                         
Chocolate fondant served with vanilla ice-cream                                 

150 гр./g 6.89 лв./bgn 

Мока крем брюле /    Mocca creme brulee            5,9                                                                                                      120 гр./g 6.59 лв./bgn 

Малинов мус приготвен от малини,сирене       9   
маскарпоне и сметана/ Raspberry mouse                                                                                                                    

150 гр./g 6.89 лв./bgn 

Малинов чийзкейк / Raspberry cheesecake           1,9                                      150 гр./g 6.59 лв./bgn 

Торта Caxep с френски шоколад  Callebaut     1, 5, 9 

 Sacher tart                                                                                                                                
                    

150 гр./g 6.99 лв./bgn 

Френска селска торта  с топка сладолед      1, 5, 9, 10     

Rustic French tart with vanilla ice cream 
180 гр./g 

 

 

6.99 лв./bgn 

 

 

Тиква печена с мед, орехи или сушени плодове/ 
Сезонно ястие                                                                                                    10                                                 
Roasted Pumpkin with walnuts and honey or with 
dried fruits / Seasonal 

     220 гр./g 5.89 лв./bgn 

 

Домашен ванилов или малинов сладолед           5,9 
Homemade vanilla or raspberry ice-cream 

     220 гр./g 3.99 лв./bgn 

Овче кисело мляко c мед и орехи                            9,10 

или домашно сладко боровинки 

Sheep yogurt with honey and walnuts or with  jam         

    250 гр./g 5.69 лв./bgn 

Печени сезонни плодове с топка сладолед 
Roasted seasonal fruit with vanilla ice cream 

     250 гр./g 5.29 лв./bgn 

 
 



 

 


