
All prices are mentioned in BGN and included 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 е посочено в сурово състояние.

Balance your day – Kempinski healthy concept!

Балансирайте деня си – Здравословна концепция на Кемпински!



FEELING A LITTLE HUNGRY / МАЛКО ГЛАДНИ

Fresh Summer Salads / Свежи летни салати

Corn fed chicken, pumpkin seeds, barley,                      300g / 21.50 BGN

mixed leaves and orange vinaigrette (8)                     

Премиум пилешко филе, тиквени семки, ечемик, 

зелена салата, портокалов винегрет

Water melon, quinoa, caramelized cashews,                  260g / 18.00 BGN

mixed leaves and yogurt dressing (8, 7)

Диня, киноа, карамелизирано кашу, зелена салата и 

дресинг от кисело мляко

Shopska Salad / Шопска салата (7)                           190g / 13.00 BGN

Pink tomato carpaccio, basil dressing, sea salt,        180g / 15.00 BGN

olive oil and rucola

Карпачо от розови домати, босилеков дресинг, 

морска сол, зехтин и рукола

Ciabatta Panini – (Choose between white or multiseed bread)

Чиабата Панини – (Избор между бял или пълнозърнест хляб)

Olive tapenade, plum tomato, mozzarella 300g / 20.00 BGN

and fresh basil  (1,7)

Маслинена паста, домати, моцарела и пресен босилек

Smoked salmon, cucumber, red chard, Tzatziki (1,4,7)300g / 20.00 BGN

Пушена сьомга, краставици, марула и Тзатзики

Parma ham, rucola and parmesan (1,7)                          260g / 20.00 BGN

Парма шунка, рукола и пармезан

All are served with garden salad & crisps. / Всички се сервират с градинска салата и чипс.

Pasta and Soup / Паста и супа

Chicken Soup / Concassed of vegetables and chicken (1)     250g / 13.00 BGN

Пилешка супа / Конкасе от зеленчуци и пилешко

Tarator /  Chilled cucumber & yogurt soup (7) 250g / 13.00 BGN

Таратор / Студено кисело мляко с краставици

Spaghetti “Aglio olio e pepperoncino” (1, 7) 180g / 15.00 BGN

Spaghetti tossed in an emulation of garlic, chili, parsley and olive oil 

Спагети  „Зeхтин и чесън с пиперончино”
Спагети с чесън, чили, магданоз и зехтин

Tagliatelle “A la Carbonara” (1, 3, 7)  240g / 19.00 BGN 

Pancetta, onions, garlic, parmesan and egg yolk

Талиателе „Ала Карбонара”
Панчета,лук, чесън, пармезан и жълтък

Garganelli Bolognese / Parmesan shavings (1, 7) 250g / 22.00 BGN

Гарганели Болонезе / Пармезанови флейки



FROM THE GRILL AND MORE / ОТ ГРИЛА И ОЩЕ НЕЩО.

Grilled Lamb Cutlets  (1) 300g / 30.00 BGN

Moroccan couscous and  grilled aubergine 

Агнешки котлет на грил
Марокански кус-кус и патладжан на грил

Black Calamari “Fritti“ (1, 3, 4) 210g / 25.00 BGN
Lemon wedges and sauce tartar 

Черни калмари “Фрити“

Лимони и сос тартар

Grilled Tuna 240g / 44.00 BGN

Salad of spinach, avocado and pine nuts

Риба Тон на грил
Салата от спанак, авокадо и кедрови ядки

Home-made Angus Beef Burger (1,7) 350g / 30.00 BGN
Caramelized onions, mature Cheddar, barbecue sauce,

mixed salad and French fries

Домашен бургер с телешко Ангъс
Карамелизиран лук, отлежал Чедър, барбекю сос, 

салата микс и пържени картофи

Chicken  “Schnitzel” (1, 3)                                           300g / 29.00 BGN
Cranberry sauce, lemon and potato salad  

Пилешки „Шницел”

Сос от боровинки, лимон и картофена салата

Grilled Rib-eye Steak (7) 400g / 60.00 BGN

Served with rucola, parmesan and French fries    

Рибай стек на грил
Сервиран с рукола, пармезан и пържени картофи

Extra sides / Гарнитури

Grilled оr steamed vegetables (7) 100g / 6.00 BGN

Гриловани или задушени зеленчуци

French Fries /Пържени картофи 100g / 6.00 BGN

Sweet potato Fries / Пържени сладки картофи 100g / 8.00 BGN

Steamed Rice / Задушен ориз (7) 100g / 6.00 BGN

Mixed Salad / Сaлата микс 100g / 6.00 BGN



PIZZA / ПИЦА

Margherita (1,7)           300g / 12.00 BGN
Tomato, mozzarella, basil & olive oil

Маргарита 
Домати, моцарела, босилек и зехтин

Fungi (1, 7)            300g / 16.00 BGN                         
Tomato, mozzarella, mushrooms and oregano

Фунджи
Домати, моцарела, гъби и риган

Diavola (1,7) 300g / 16.00 BGN
Tomato, mozzarella, salami ventricina, chilly and oregano

Диавола
Домати, моцарела, колбас Ветричина, чили и риган

Prosciutto with rucola  (1, 7)                                             300g / 20.00 BGN
Tomato, mozzarella, prosciutto, parmesan and rucola       

Пица с прошуто и рукола
Домати, моцарела, прошуто и руколa

Bianca (1, 7)                                                                        300g / 20.00 BGN 
Mozzarella, smoked garlic, parma ham, figs & rucola

Бианка

Моцарела, чесън, парма шунка, смокини и рукола

Capricciosa (1, 7)                                                                300g / 17.00 BGN 
Tomato, mozzarella, smoked ham, artichokes, 

mushrooms, black olives & oregano 

Капричоза
Домати, моцарела, пушена шунка, артишок, гъби, 

черни маслини и риган

Tonno e capperi (1, 4, 7)                                                   300g / 20.00 BGN
Tomato, mozzarella, tuna chunks, capers and mint

Пица Тоно е капери
Домати, моцарела, риба тон, каперси и мента



FROM THE JAPANEE CORNER 

ОТ ЯПОНСКИЯ КОРНЕР

Rolls (8 pieces per portion) 

Суши ( 8 броя в порция)

Volcano Tuna (2, 3, 4, 6) 120g / 26.00 BGN

Avocado, tuna, prawns, mayonnaise, crabsticks, teriyaki sauce

Волкано с риба тон 
Авокадо, риба тон, скариди,  майонеза, ролца от раци, терияки сос

Dragon Roll (2, 3, 4, 6) 120g / 22.00 BGN 
Prawns, lettuce, mango, tоbico, sweet chilli, mayonnaise

Драгон ролца 
Скариди, маруля, тобико, сладко чили, майонеза

Spicy Salmon Roll (4, 6, 7) 120g / 24.00 BGN                                                        
Asparagus, Philadelphia cheese, salmon tartar in spicy sauce

Пикантни ролца от сьомга 
Аспержи, сирене Филаделфия,  тартар от сьомга с пикантен сос

Unagi Roll (2, 3, 4, 6) 120g / 26.00 BGN
Prawns, avocado, unagi, mayonnaise, salmon roe, teriyaki sauce

Ролца със змиорка 
Скариди, авокадо, змиорка, майонеза, червен хайвер, терияки сос

Nigiri (price per one piece)

Нигири (цена за един брой)

Salmon / Сьомга (4, 6) 30g / 5.00 BGN

Tuna / Риба тон (4, 6) 30g / 6.00 BGN

Unagi / Змиорка (4, 6) 30g / 8.00 BGN

Ebi / Скарида (2, 6) 30g / 8.00 BGN

Sahimi (9 slices per portion) 

Сашими (9 броя в порция)

Salmon / Сьомга (4, 6) 130g / 23.00 BGN

Tuna / Риба тон (4, 6) 130g / 25.00 BGN

Unagi   / Змиорка (4, 6) 130g / 28.00 BGN

Ebi / Скарида (4, 6) 110g / 25.00 BGN



DESSERTS / ДЕСЕРТИ

Selection of Home Made Ice Cream 60g per scoop / 4.00 BGN

and Sorbets (3, 7) 

Селекция от домашни сладоледи и сорбета

Lemon Semifreddo (7) 120g / 12.0 BGN
Citrus Compote

Лимоново самифредо 
Компот от цитрус 

Vanilla Panna Cotta (7) 120g / 12.00 BGN
Forest Fruit Compote

Ванилова панакота 
Компот от горски плодове

Fruit Platter 260g / 15.00 BGN
Five types of season fruits served with fruit coulis

Плато плодове 
Пет вида сезонни плодове с плодово сладко

Paris Brest (3, 7, 8) 140g / 12.00 BGN
Zabaione cream filling, wild strawberries and flaked almonds

Парижки Брест
Диви ягоди с крем Забаионе и бадемови флейки

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

allergies. Descriptions of the alergens / Dietary descriptions to the dishes

РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) No 1169/2011 относно вещества и продукти причиняващи

алергии.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. Lupin and its products / Лупина и съдържащите я продукти

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


