
Parma ham
Parma ham, hummus 

rucola and parmesan

Парма шунка
Парма шунка, хумос с 

рукола и пармезан

20.00 BGN / 225 g (1, 6, 7, 

11) Choose between white or multiseed bread. All are served with garden salad and crisps.
Избор между бял или пълнозърнест хляб. Всички се сервират с градинска салата и чипс.

Balance your day – Kempinski healthy concept! | Балансирайте деня си – Здравословна концепция на Кемпински! REGULATION (EU) No 1169/2011 about substances or products causing allergies | Descriptions of the allergens | Dietary descriptions to the dishes РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) No 1169/2011, относно вещества и

продукти, причиняващи алергии | Описание на алергени | Диетично описание на ястията. 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. | Теглото на месото е посочено в сурово състояние. 1. Wheat products containing gluten | Пшенични продукти, съдържащи глутен 2. Crustaceans and its products | Ракообразни 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 10 mg | 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

FRESH SUMMER SALADS | СВЕЖИ ЛЕТНИ САЛАТИ

CIABATTA PANINI  | ЧИАБАТА ПАНИНИ SOUPS | СУПИ

Chicken soup
Concasse of vegetables 

and chicken 

Пилешка супа
Конкасе от зеленчуци 

и пилешко

13.00 BGN / 250 g (1) 

Spaghetti “Al Vongole e Limone” 
Emulation of garlic, chili, clams, lemon, 

white wine, parsley and olive oil

Спагети „Ал Вонголе и Лимоне“
Смес от чесън, чили, миди, лимон, бяло вино, 

магданоз и зехтин

25.00 BGN / 280 g (1, 2) 

Cheese and tomatoes
Olive tapenade, white cheese 

and pink tomatoes

Сирене и домати
Маслинена паста, бяло сирене

и розови домати

20.00 BGN / 225 g (1, 6, 7) 

Smoked salmon
Smoked salmon, cucumber, 

red chard and Tzatziki 

Пушена сьомга
Пушена сьомга, краставици, 

марула и Тзатзики

20.00 BGN / 225 g (1, 4, 6, 7) 

Ravioli stuffed with Ricotta & Spinach
Ricotta ravioli tossed in our signature tomato sauce  

served with baby rucola and parmesan

Равиоли, пълнени с рикота и спанак
Равиоли с рикота, потопени в домашен доматен 

сос и поднесени с бейби рукола и пармезан

22.00 BGN / 230 g (1, 3, 7) 

Garganelli "Al Amatriciana"
Fresh pasta tossed with cured pork cheeks, 

pecorino and tomatoes    

Гарганели „Aл Аматрициана “
Прясна паста със свински бузи, 

пекорино и домати

26.00 BGN / 250 g (1 ,3 , 7) 

Grilled Pork Cutlet 
Maroccan style cous cous and caper butter sauce

Свински котлет на грил 
Марокански кус-кус и сос от масло и каперси

38.00 BGN / 370 g (1, 7, 8) 

Calamari Fritti
Lemon wedges & sauce tartar

Калмари Фрити
Лимон и сос тартар

25.00 BGN / 210 g (1, 3, 4, 10) 

Our home-made Angus Beef Burger
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

30.00 BGN / 350 g (1, 7) 

“Spatchcock” Chicken
Baby corn fed chicken, whole grilled and 

served with potato salad, fresh radishes 

and cranberry sauce  

Пиле „Спатчкок“
Бейби пиле Премиум, изпечено цяло и 

сервирано с картофена салата, пресни 

репички и сос от червени боровинки

40.00 BGN / 500 g  

Grilled Rib-Еye Steak 
Served with rucola, parmesan and French fries 

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

58.00 BGN / 350 g (7) 

Grilled Tuna 
Salad of spinach, avocado and pine nuts 

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

44.00 BGN / 240 g (4, 8) 

PASTA | ПАСТА

FROM THE GRILL AND MORE  | ОТ ГРИЛА И ОЩЕ НЕЩО

Chicken and barley 
Corn fed chicken, pumpkin seeds, barley, 

mixed leaves & orange vinaigrette

Пиле и ечемик
Премиум пилешко филе, тиквени семки, 

ечемик, зелена салата, портокалов винегрет

21.50 BGN / 300 g (1, 6) 

Watermelon and cheese
Water melon, mint jam

and white cheese 

Диня и сирене
Диня, конфитюр от мента

и бяло сирене

17.00 BGN / 200 g (4, 7)

Burrata and tomatoes
Burrata, pink tomatoes, 

rucola and pine nuts

Бурата и домати
Бурата, розови домати, 

рукола и кедрови ядки

21.00 BGN / 225 g (7, 8) 

Green salad
Green salad with citrus dressing

Зелена салата
Зелена салата с цитрусов дресинг

15.00 BGN / 150 g

Shopska Salad 
Cucumbers, tomatoes, peppers, 

onion, chilli and white cheese 

Шопска салата
Краставици, домати, чушки, 

лук, чили и бяло сирене

15.00 BGN / 190 g (7) 

Tarator
Chilled cucumber 

and yogurt soup  

Таратор
Студено кисело мляко 

с краставици

13.00 BGN / 250 g (7) 

Beetroot Salmorejo
Chilled beetroot soup   

Салморехо от цвекло
Студена супа от цвекло

18.00 BGN / 250 g (7) 



Yashimaki Roll 
Sesame seeds, asparagus, cucumber, 

carrot and avocado  

Яшимаки ролца
Сусамови семена, аспержи, 

краставица, морков и авокадо

20.00 BGN / 8 pieces per order  (11)

California Roll 
Crab, cucumber, mayonnaise and

red caviar Тobiko

Калифорния рулца
Рак, краставица, майонеза и

червен хайвер Тобико

22.00 BGN / 8 pieces per order  (2, 3, 4, 6)

HOMEMADE ICE CREAM | ДОМАШЕН СЛАДОЛЕД

Ice Cream & Sorbet by scoop

Сладолед и сорбе на топка

Margherita
Tomatoes, mozzarella fior di latte, 

basil and olive oil

Маргарита
Домати, моцарела, босилек и зехтин

15.00 BGN  / 300 g (1, 7)

Vegetariana 
Tomatoes, fior di latte mozzarella, zucchini, 

aubergine, bell peppers, mushrooms, 

olives and rucola 

Вегетариана
Домати, моцарела, тиквички, патладжан, 

чушки, гъби, маслини и рукола

18.00 BGN / 300 g (1, 7)

SASHIMI  | САШИМИ

Regina 
Tomatoes, mozzarella fior di latte, brie, 

pimentos and Parma ham

Реджина
Домати, моцарела, сирене бри, 

чушки и Парма шунка

20.00 BGN / 300 g (1, 7)

Al Salmone
Tomatoes, mozzarella fior di latte, 

smoked salmon, spring onions and rucola 

Ал Салмоне
Домати, моцарела, пушена сьомга, 

пролетен лук и рукола

20.00 BGN / 300 g (1, 4, 7)

Capricciosa
Tomatoes, mozzarella fior di latte, artichokes 

hearts, olives, smoked ham and rosemary oil

Капричиоза
Домати, моцарела, артишок, маслини, 

пушена шунка и олио от розмарин

18.00 BGN / 300 g (1, 7)

Diavola  
Tomatoes, mozzarella fior di latte, ventricina, 

olives, onions and fresh chilly

Диавола
Домати, моцарела, ветричина, маслини, 

лук и чили

18.00 BGN / 300 g (1, 7)

Vanilla Panna Cotta
Forest fruit compote

Ванилова панакота
Компот от горски плодове

13.00 BGN  / 120 g (7)

DESSERTS | ДЕСЕРТИ 

Fruit Platter 
5 types of season fruits 

served with fruit coulis

Плато плодове
5 вида сезонни плодове 

с плодово сладко

19.00 BGN  / 260 g

Balance your day – Kempinski healthy concept! | Балансирайте деня си – Здравословна концепция на Кемпински! REGULATION (EU) No 1169/2011 about substances or products causing allergies | Descriptions of the allergens | Dietary descriptions to the dishes РЕГУЛАЦИЯ (ЕС) No 1169/2011, относно вещества и

продукти, причиняващи алергии | Описание на алергени | Диетично описание на ястията. 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. | Теглото на месото е посочено в сурово състояние. 1. Wheat products containing gluten | Пшенични продукти, съдържащи глутен 2. Crustaceans and its products | Ракообразни 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 10 mg | 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

Pirin Ice Cream 
3 scoops – thyme, mint with chocolate  

and lavender with blueberries

Сладолед Пирин
3 топки – мащерка, мента с шоколад 

и лавандула с боровинки

10.00 BGN  / 180 g  (3, 7) 

Salmon 

Сьомга

5.00 BGN / 1 piece per order (4, 6)

Tuna  

Риба тон

7.00 BGN / 1 piece per order (4, 6)

Sea Bass 

Лаврак

5.00 BGN / 1 piece per order (4, 6)

Prawn

Скарида

8.00 BGN / 1 piece per order (4, 6)

NIGIRI  | НИГИРИ

Salmon 

Сьомга

23.00 BGN / 6 slices per portion (4, 6)

Tuna 

Риба тон

30.00 BGN / 6 slices per portion (4, 6)

Sea Bass 

Лаврак

23.00 BGN / 6 slices per portion (4, 6)

Prawn

Скарида

25.00 BGN / 6 slices per portion (2, 6)

Prosciotto e Rucola   
Tomatoes, mozzarella fior di latte, 

parmesan, Parma ham and rucola 

Прошуто и рукола
Домати, моцарела, пармезан, 

Парма шунка и рукола

22.00 BGN / 300 g (1, 7)

Buffalo Mozzarella   
Tomatoes, mozzarella di buffalo, 

basil, rucola and olive oil

Бъфало моцарела
Домати, моцарела фиор ди лате, 

босилек, рукола и зехтин

22.00 BGN / 300 g (1, 7)

PIZZA  | ПИЦА

SUSHI ROLLS  | СУШИ

Lemon Semifreddo
Citrus compote

Лимоново самифредо
Компот от цитрус

12.00 BGN  / 120 g (7)

Spicy Salmon Roll 
Salmon, onions, spicy sauce and mayonnaise 

Пикантни рулца от сьомга 
Сьомга, лук, пикантен сос и майонеза

24.00 BGN / 8 pieces per order  (2, 3, 4, 6)

Rainbow Roll 
Sea bass, tuna, salmon, mayonnaise, 

avocado and cream cheese 

Рулца Дъга
Лаврак, риба тон, сьомга, майонеза, 

авокадо и крема сирене

25.00 BGN / 8 pieces per order  (2, 3, 4, 6, 7)

Paris Brest
Zabaione cream filling, wild 

strawberries and flaked almonds

Парижки Брест
Пълнеж с крем Сабайон, горски 

ягоди и бадемови флейки

12.00 BGN  / 140 g (3, 7, 8) 4.00 BGN / 60 g per scoop (3, 7) 


