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Starters / Стертери 
  

Beef Carpaccio, rocket, parmesan, pine nuts & lemon oil (5.7)                                     210g/32.00 bgn 

Телешко карпачо, рукола, пармрзан, кедрови ядки лимонов сос                                                          

          

King prawns in tempura, Wakame seaweed salad & soya sauce (1.2.3.11.14)                  220g/34.00 bgn 

Темпура с кралски скариди, Уакаме салата с водорасли, соев сос    

 

Spinach, sarley & chorizo salad, roasted pumpkin, pumpkin seeds,                                    200g/20.00 bgn 

feta cheese & orange segments (1.7.11) 

Салата от спанак, ечемик и чоризо, печена тиква,тиквени семки 

Сирене Фета,портокал 

        

Honey flavoured baked Brie, cranberry sauce, walnuts & crispy salad leaves (5.7)           200g/20.00 bgn    

Печено Бри с мед, боровинков сос, орехи, хрупкава салата          

           

Tabbouleh, hummus & pitta (1.5)                                                                              200g/18.00 bgn       

Пита с табуле и хумос        
 

Classic Caesar Salad with marinated anchovies/ Салата Цезар с маринована аншоа   230g/18.00 bgn 

or with grilled chicken / или с пиле на грил                                                                                         25.00 bgn 

or with prawns / или със скариди (1.3.7)                                                                                          30.00 bgn  

 

Mozzarella di bufala ‘Campana D.O.P. plum tomatoes & basil, sea salt & olive oil (7)     240g/23.00 bgn 

Биволска моцарела, домати, босилек, морска сол и зехтин      

  

Shopska Salad, cucumbers, tomatoes, peppers, onion, chilli, white cheese (7)                  190g/ 13.00 bgn 

Шопска салата, краставици, домати, чушки, лук, чили и сирене 
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Soups / Супи 
 

Winter vegetable Minestrone with basil pesto (1.5)                                                     250ml/13.00 bgn 

Зимно зеленчуково минестроне с босилеково песто 

      

Leek & potato Soup, croutons & lemon oil (1.7)                                                                250ml/13.00 bgn 

Супа с праз и картофи, крутони и лимонов сос 

         

Fish Consommé - Mediterranean fish broth served with rice & fish cubes (14)                200ml/13.00 bgn 

Рибно консуме - средиземноморски рибен бульон, ориз и рибни кубчета 

 

Pasta / Паста 
     

Garganelli with veal ragout, Parmesan shavings (1.3.7)                                                      200g/24.50 bgn 

Гарганели с телешко рагу, пармезанови флейки 

         

Linguine with red pepper pesto, fried eggplant & ricotta (1.3.7)                                      200g/21.00 bgn 

Лингуини с песто от червена чушка, пържен патладжан и рикота     

   

Orecchiette with Octopus, Cherry tomatoes, garlic, onions,                                           200g/ 25.00 bgn 

basil & black olives  (1.3)        

Орекиете с октопод, чери домати, чесън, лук, босилек, черни маслини 

         
 

Sandwiches / Сандвичи 
 

Marinated & grilled lamb pita (1.7)       280g/25.00 bgn   

onions, arugula, cherry tomatoes & tzatziki sauce served with vegetable couscous  

Пита с мариновано агнешко на грил 

лук, рукола, чери домати, дзадзики сос и кус кус със зеленчуци 

 

‘Kempinski’ Club Sandwich, home smoked turkey, bacon, red cabbage slaw,                    300g/25.00 bgn 

tomato, ice-berg, fried egg served with potato crisps (1.3.7) 

‘Kемпински‘ Клуб сандвич, домашно пушена пуйка, бекон, салата от червено 

зеле, домати, айсберг, пържено яйце и хрупкави картофи 
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Smoked salmon bagel, cottage cheese, cucumber,                                                            250g/22.00 bgn 

lamb’s lettuce & lemon served with salad & potato crisps (1.3.7) 

Багел с пушена сьомга, извара, краставици,  

полска маруля с лимон, салата и хрупкави картофи 

            

Grilled vegetables & cream cheese wrap, aubergine, zucchini, sweet peppers,                    250g/18.00 bgn 

asparagus, baby rucola & cream cheese served with potato crisps (1.7) 

Рап с зеленчуци на грил и крема сирене, патладжан, тиквички, сладки  

чушки, аспержи, бейби рукола, крема сирене и хрупкави картофи     

 

Lightly spiced Bulgarian sausage served with sauerkraut, English mustard                       300g/19.00 bgn 

salad & potato crisps (1.7.10) 

Леко пикантна Българска наденица с кисело зеле, Английска горчица, 

салата и хрупкави картофи 
  

Grilled Halloumi open sandwich-Multigrain bread, lettuce,                                                 280g/18.00 bgn 

basil pesto, spicy tomato jam served with salad & potato crisps (1.5.7) 

Сандвич със сирене Халуми на грил, пълнозърнест хляб, маруля,  

босилеково песто, пикантен домат, салата и хрупкави картофи 

 

 

        

Pizza / Пица 
From 3pm / Oт 15:00 часа 
 

Margherita with тomatoes, mozzarella fior di latte, basil & olive oil (1.7)                         300g/12.00 bgn 

Маргарита, домати, моцарела, босилек, зехтин       

   

Diavola with tomatoes, mozzarella fior di latte, Ventricina, olives, 

onions & fresh chilly (1.7)                                                                                                      300g/16.00 bgn 

Диавола с домати, моцарела, колбас Вентрицина, маслини, лук, чили 

            

Regina with tomatoes, mozzarella fior di latte, Вrie,  

pimentos & Parma ham (1.7)                                                                                         300g/20.00 bgn 

Реджина с домати, моцарела, сирене Бри, чушки, Парма шунка     

       

Capricciosa with tomatoes, mozzarella fior di latte, artichokes hearts, olives,                   300g/17.00 bgn    

smoked ham & rosemary oil (1.7) 

Капричоза с домати, моцарела, артишок, маслини, пушена шунка, 

зехтин с ризмарин            

 

Vegetariana with tomatoes, mozzarella fior di latte, zucchini, aubergine, bell peppers,    300g/16.00 bgn 

mushrooms, olives & rucola (1.7) 

Вегетарианска с домати, моцарела, тиквички, патладжан, чушки, гъби,маслини, рукола 
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Contadina  with tomatoes,mozzarella fior di latte, sweet bulgarian sausage,                      300g/15.00 

bgnonions & oregano (1.7) 

Контадина с домати, моцарела, сладка българска наденица, лук, риган    

        

Al Salmone  with tomatoes, mozzarella fior di latte, smoked salmon,                                 300g/20.00 bgn 

spring onions & rucola (1.7) 

Ал Салмоне с домати, моцарела, пушена сьомга, пресен лук и рукола  

 

Main course / Основно ястие 
 

English breakfast, pork sausage, fried egg, bacon, mushrooms,                                         300g/25.00 bgn 

hash browns, baked tomato & bread basket  (1.3.7) 

Английска закуска, свинска наденичка, пържени яйца, бекон, гъби 

рьощи, печен домат, кошница хляб          

 

Homemade Angus beef burger served with tomato, romaine lettuce, red onions,             350g/30.00 bgn    

streaky bacon, mature cheddar and salad & French fries (1.7) 

Домашен бургер с телешко Ангъс,  домати, маруля, червен лук, бекон, 

зрял чедър, салата и пържени картофи                     

  

Chicken “Coq au Vin” slow braised in bacon, onions, mushrooms & bay leave                 400g/32.00 bgn      

served with mashed potatoes (7) 

“Петел във вино“ бавно изпечено в бекон с лук, гъби, дафинов лист и  

картофено пюре 
          

‘Steak Frites’ fresh rib-eye, French fries, rucola & lemon (0)                                             400g/50.00 bgn 

Стек с картофи, пресен Рибай, пържени картофи, рукола, лимон     

      

Lamb casserole, lamb neck, onions, carrots, garlic, potatoes, peas,                                    380g/32.00 bgn 

red wine & tomatoes (0)  

Агнешко касароле, агнешки врат, лук, моркови, чесън, картофи, 

грах, червено вино, домати 

         

Grilled fillet of salmon, stir fried vegetables with touch of chilly & soya sauce,           240g/36.00 bgn   

with Basmati rice (4.6.11) 

Филе от сьомга на грил, пържени зеленчуци, чили, соев сос, Басмати ориз 

         

Fish of the Day - please ask your waiter (4)                              300g/44.00 bgn 

Риба на деня – моля попитайте вашият сервитьор 
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Side Dishes / Гарнитури 
 

Potato wedges / Kартофи Уеджис                                                                                          120g/4.00 bgn 

French fries / Пържени картофи                                                                                            120g/4.00 bgn 

Sweet potato chips / Чипс от сладки картофи                                                                      120g/5.00 bgn 

Mushed potatoes / Картофено пюре                                                                                       120g/4.00 bgn 

Grilled vegetables / Зеленчуци на грил                                                                                  120g/5.00 bgn 

Seasonal garden leaves / Сезонни градински салати                                                           120g/4.00 bgn 

Basmati rice / Басмати ориз                                                                                                    120g/4.00 bgn 

Steamed asparagus / Задушени аспержи                                                                               120g/6.00 bgn 

 

 

 

Desserts & Cheeses / Десерти и Сирена 
 

Seasonal carved fruits with passion fruit coulis                                                             300g/19.00 bgn 

Сезонни плодове с маракуя сос          

 

Cheese platter, selection of fine International cheeses, bread basket, grapes,                     180g/25.00 bgn 

celery & chutney (1.5.7.9)          

Плато сирена, селекция от международни сирена, хляб, грозде, целина и чътни 

 

Selection of Cakes & more from our display        

Селекция на десерти от нашата витрината 

 

 

 
REGULATION (EU) No 1169/2011 about substances or products causing the allergies 

РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) No 1169/2011 относно вещества и продукти причиняващи алергий 
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Descriptions of the alergens / Dietary descriptions to the dishes 

Описание на алергени / Диетично описание на ястията 
 

1. Wheat products contain gluten / Пшенични продукти съдържащи глутен 
2. Crustaceans and its products / Ракообрезни и съдържащите ги продукти  

3. Eggs and its products / Яйца и съдържащите ги продукти  

4. Fish and its products / Риби и съдържащите ги продукти 

5. Peanuts and its products / Фъстъци и съдържащите ги продукти 

6. Soya seeds and its products / Соеви семена и съдържащите ги продукти 

7. Milk and its products / Мляко и съдържащите го продукти 

8. Nuts and its products / Ядки и съдържащите ги продукти 

9. Celeriac and its products / Целина и съдържащите я продукти 

10. Mustard and its products / Горчица и съдържащите я продукти 

11 . Sesame seeds and its products / Сусамови семена и съдържащите ги продукти  

12. Sulfur dioxide and sulfites in concentrations higher than 10mg / Серен диоксид и сулфати в 

концентрация по-висока от 10 мг  
13. Lupine and its products / Лупина и съдържащите я продукти 

14. Shellfish and its products / Миди и съдържащите ги продукти 

 

 

All prices are mentioned in BGN and include 20 % VAT.  

For all dietary or gluten free requirements, please ask your waiter.  

Weight of meat is given in raw state. 

 

Всички цени са посочени в ‘‘лева’’ и включват 20% ДДС. 

За всички диетични или без глутен изисквания, моля  обърнете се към Вашия сервитьор. 

Тегло на месото се дава в сурово състояние 


