
 

Ресторант „Бизнес Клуб“ 

Меню 

Салата „Бизнес Клуб”/5/      300 г  13.80 лв. 
/микс от зелени салати, пармезан, синьо сирене,  
сушен домат, морков, дресинг мед и горчица/ 

Салата „Цезар” /4,5,6/ 
/айсберг, чери домат, пармезан, крутони, 
брускета с босилек, сос „Цезар“/ 

➢ с пиле               300 г  13.60 лв. 

➢ със сьомга /6/       300 г  16.90 лв. 

 

Салата „Капрезе” /2,5/       350 г  12.80 лв. 
/белен домат, моцарела, маслини, сос „Песто“/ 
 

Свежа салата с авокадо /1,2,5/      300 г  12.70 лв. 
/киноа, авокадо, краставица, грах, червен лук,  

запечено френско козе сирене, винегрет с бадеми/ 

Гръцка салата /5/        350 г  12.40 лв. 
/домати, краставици, пресен пипер, сирене, овкусено с риган,  

червен лук, маслини, зехтин/ 

 

Салата „Фитнес“ /2/       300 г           10.50 лв. 
/морков, кълнове, печени семена, магданоз, лайм-винегрет/ 

Домати с печен пипер и сирене /5/     350 г    12.90 лв. 
/домат, печен пипер, сирене, магданоз, копър,  
чесън, зехтин, сол, оцет/ 

Шопска салата /5/              350 г           12.00 лв. 
/домати, краставици, печен пипер, сирене, червен лук,  

маслини, магданоз/ 

  



 

 

 

Плато разядки /1,5,6,10/                                                 400 г 14.90 лв. 
/тарама хайвер, маслинова паста, катък, хумус, „Баба Гануш“, 
Крема сирене с див лук/ 

 

Камембер с криспи хамон и пармезанов чипс /2,5/        250 г      15.50 лв. 
/сирене „Камембер“, пармезан, прошуто,  
черешов кетчуп, шам фъстък/ 

 

Запечено френско козе сирене  

с гриловани зеленчуци /5/                     320 г   15.60 лв. 
/козе сирене, гриловани зеленчуци, лучено чътни, краставици/ 

Хрупкави калмари със сладко-лютив сос /5,6/              250 г      14.70 лв. 

Тигрови скариди /1,5,7/                                                  200 г       23.50 лв. 
/лайм, чесън, червен лук, зехтин, чери домат, рукола/ 

 

Пилешки крилца в барбекю сос /1,4,5/                                300 г       13.60 лв. 

 

Пролетни рулца /5,10,12/   150 г   10.20 лв. 
/пипер, морков, оризови кори, телешко филе, кисело мляко, 

копър, таханов сос, репички, рукола, сладко чили/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пене „Неаполитана“ /1,4,5/      320 г  13.40 лв. 
/доматен сос, босилек, пармезан/  

Лингуини с пиле/1,4,5/       320 г  15.20 лв. 
/пресен пипер, лук, гъби, сметана, пармезан, /  

Талиатели „Дженовезе“ /1,4,5,11/     320 г  20.30 лв. 
/телешко филе, бекон, морков, селъри,  
чесън, сос „дженовезе“, пармезан/  

Спагети с морски дарове /1,4,5,7,8/               320 г  22.70 лв. 
/шалот, чесън, лимон, масло, пармезан, скариди, миди, калмари/ 

Ризото с морски дарове /5,7,8/
      320 г  16.85 лв. 

/ориз „Арборио“, скариди, калмари, миди, домат,  
магданоз, масло, пармезан/  

 

Ризото с пиле и манатарки/5/     320 г  16.60 лв. 
/ориз „Арборио“, пилешко филе, гъби манатарки,  
 маскарпоне, пармезан/ 
 

Филе от лаврак със сос „Холандез“ /5,6,11/
   320 г     28.50 лв. 

/тиквичка, морков, червен лук, селъри/ 

Филе от сьомга с аспержи и сос от каперси /5,6/
  320 г  32.40 лв. 

/сьомга, аспержи, каперси, маслини, червен лук, сметана/ 

Грилован октопод със запечен картоф 

 и „Гуакамоле“ /1,5,8/       280 г  35.80 лв.  
/авокадо, лайм, червен лук, чесън, домат, магданоз/ 

Ципура на скара /6/             400 г    19.80 лв. 

 

 

 

 



 

 

Патешко магре с порто сос и  

аспержи с прошуто /5/       400 г     39.80 лв. 
/патешко филе с кожа, мащерка, портокал/ 

 

Рибай стек /12/        230 г     39.40 лв. 
/телешки стек Black Angus/ 

 

 

Агнешки джолан със запечени картофи   500 г  38.10 лв. 

 

 

Пилешко роле /5/        400 г  23.50 лв. 

/пилешко филе, обвито в прошуто, с плънка от шунка  

и топено сирене, канапе от мачкани картофи с див лук/ 

 

Свински ребра с печени картофи,  

розмарин и барбекю сос /5/      400 г    21.60 лв. 

 

Бавно готвен свински врат с полента 

и крем от карфиол/1,5/
       400 г    22.50 лв. 

/сирене, лютеница, заквасена сметана,   

чесън, масло, сметана/ 

 

Телешки бургер с чедър и бекон /1,4,5/
    450 г    18.50 лв. 

/домашно приготвено хлебче, айсберг, чеснов сос,  

барбекю сос, кисели краставички,   

яйце, карамелизиран лук и картофен чипс/  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свинска вратна пържола с пържени картофи  400 г  18.10 лв. 

Пилешка пържола от бут с картофи соте /5/   400 г  18.60 лв. 

Телешка плескавица с бекон и кашкавал /5/   400 г  21.80 лв. 
/боб, лютеница, пресен лук, картофен чипс, люта чушка/ 

 

 

 

Микс гриловани зеленчуци      150 г   8.50 лв. 

Запечени картофи с розмарин     150 г   4.90 лв. 

Картофи „Уеджис“       150 г   5.50 лв. 

Мачкани картофи с див лук     150 г   4.50 лв. 

 
Селекция сирена /5/       400 г  27.50 лв. 
/френско козе сирене, синьо сирене, камембер, чедър,  
сирене краве, фета сирене/                                               
                                            
Български деликатесни колбаси /9/    400 г   34.90 лв. 
/телешка пастърма, свинско филе, суджук, луканка / 
 
 

Попитайте сервитьора за Десерта на деня.  

Вкусни изкушения собствено производство! 

 

Багета /1,10/
         120 г    2.20 лв. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                Цена:  

Уиски Тюламор 12г.                                        50 мл                             9.40 лв. 

Уиски Бушмилс 16г.                                     50 мл                     17.80 лв. 

Уиски Чивас Регал 18г.     50 мл               17.00 лв. 

Уиски Джони Уокър Блек     50 мл       7.50 лв. 
 

Бърбън Мейкърс Марк     50 мл     8.80 лв. 

Бърбън Джеферсън       50 мл   13.50 лв. 
 

Водка Абсолют        50 мл       4.50 лв. 

Водка Руски стандарт     50 мл       4.50 лв. 

Водка Белуга  GOLD LINE                       50 мл            25.00 лв. 
 

Джин Бомбай сапфир      50 мл       5.30 лв. 

Джин Хендрикс       50 мл     9.50 лв. 

Джин Мънки 47       50 мл     11.50 лв. 
 

Текила Хосе Куерво силвър     50 мл       5.20 лв. 

Текила Патрон силвър     50 мл            14.30 лв. 
 

Коняк Хенеси VSOP      50 мл     12.20 лв. 

Коняк Хенеси ХО      50 мл            48.00 лв. 
 

Бренди Метакса 7зв.      50 мл     5.50 лв. 
 

Ром Хавана 3г.       50 мл     3.60 лв. 

Ром Хавана 7г.       50 мл     7.20 лв. 

Ром Закапа 23г.       50 мл   16.00 лв. 
 

Мартини /Драй или Бианко/   50 мл     5.80 лв. 
 

Узо 12       50 мл     3.00 лв. 

Узо Адоло        50 мл     4.00 лв. 

Узо Пломари      50 мл     4.00 лв. 
 

Ликьор Бейлис       50 мл     4.60 лв. 

Ликьор Калуа       50 мл     4.00 лв. 

 

 

 

 

 

 



 

Ракия Бургас 63 перлова     50 мл     5.30 лв. 

Бургас 63 барел       50 мл     5.30 лв. 

Бургас 63 гроздова     50 мл     4.20 лв. 

Троянска сливова 25 годишна   50 мл             19.50 лв. 

Смокинова                       50 мл     4.60 лв. 

Дюлева Резерва       50 мл     5.60 лв. 

Кайсиева  Резерва     50 мл     5.60 лв. 

Кока Кола / продукти и видове/   250 мл    3.00 лв. 

Кока Кола зиро                          250 мл    2.50 лв. 

Капи /видове/                                                        250 мл    2.60 лв. 

Минерална вода „Банкя “                                  330 мл    2.00 лв.   

Минерална вода „Горна баня“   750 мл    4.90 лв. 

Минерална вода Сан Пелегрино    250 мл    3.50 лв. 

Минерална вода Сан Пелегрино    750 мл    6.00 лв. 

Аква Пана       250 мл    3.90 лв. 

Аква Пана       750 мл    6.50 лв. 

Перие сода       330 мл    5.20 лв. 

  

                    Цена за една бутилка  

Шуменско Специално     330 мл   3.10 лв. 

Стела Артоа       330 мл   3.90 лв. 

Хайнекен        330 мл   3.90 лв. 

Корона екстра       355 мл   5.90 лв. 

Старопрамен       500 мл   3.50 лв. 

Амстел       500 мл   3.50 лв. 

Бекс        500 мл   3.50 лв. 

Хайнекен безалкохолен    330 мл   3.90 лв. 



 

                   Цена за една бутилка:  

БЯЛО 

Бутик Совиньон блан & Шардоне   750 мл  35.00 лв. 

Кортен Шардоне      750 мл  35.00 лв. 

Кортен Натура Мускат Димят    750 мл  25.00 лв. 

Куантум Совиньон Блан     375 мл   10.90 лв. 

 

РОЗЕ 

Кортен Розе Сира     750 мл   30.00 лв. 

Розе Мелник Кортен      750 мл   25.00 лв. 

Бутик Розе Гренаш Мавруд    750 мл  30.00 лв. 

Куантум Розе       375 мл   10.90 лв. 

 

ЧЕРВЕНИ 

Кортен Каберне       750 мл  35.00 лв. 

Бутик Мерло и Малбек    750 мл  30.00 лв. 

Куантум Каберне      250 мл    7.20 лв. 

 

ПЕНЛИВИ ВИНА 

Бутик Шардоне Брут, ЕПВ     750 мл   30.00 лв. 

 

  

 

 

 



 

УИСКИ САУЪР       200 мл  15.00 лв. 
/бърбън „Четири рози“, лимон, яйце, мента/ 

МАРГАРИТА         200 мл  18.00 лв. 
/текила „Хосе Куерво Силвър“, ликьор „Коантро“, лимон, сол/ 

ПОРН СТАР МАРТИНИ     200 мл   15.00 лв. 
/водка Абсолют ванилия, ликьор Пасоа, „Мартини Асти“, мента/  

САЛТИ ДОГ        250 мл    15.00 лв. 
/джин „Хендрикс“, грейпфрут, розмарин, лайм/ 

АПЕРОЛ ШПРИЦ      300 мл  13.00 лв. 
/ликьор „Аперол“, сода, „Мартини Асти“, лайм/ 

ДИСАРОНО САУЪР       200 мл  13.00 лв. 
/ликьор „Дисароно“, яйце, лайм, захар/ 

 

Фреш Портокал      200 мл     4.90 лв. 

Фреш Грейпфрут      200 мл     4.90 лв. 

Фреш ябълка и морков     200 мл     4.90 лв. 

Фреш микс /портокал и грейпфрут/   200 мл     4.90 лв. 

 

            Цена:  

Кафе еспресо      30, 60,120 мл      3.50 лв. 

Кафе Капучино       150 мл       4.00 лв. 

Виенско Кафе         100 мл         3.80 лв. 

Кафе Лате               180 мл        4.00 лв. 

Мляко с нес кафе     200 мл      3.50 лв. 

Мляко с какао       200 мл           3.50 лв. 

Чай (български билков)     250 мл      2.50 лв. 

Чай (английски) 250 мл                     4.00 лв. 

  



 
 

Цена:  

Кафе Айс лате с карамел      250 мл  4.50 лв. 

Бяло фрапе        250 мл   4.90 лв. 
/ с вкус на бисквитка, лешник или карамел/ 

Черно фрапе        250 мл    4.00 лв. 
/ с вкус на бисквитка, лешник или карамел/ 

   



 

 
1. Зърнени култури, съдържащи глутен (пшеница и нейните разновидности 

шпелта, камут или техните хибриди, ръж, ечемик, овес), както и продукти от 

тях; 

2. Различни видове ядки (бадеми, лешници, орехи, кашу, пеканови ядки, 

бразилски орехи, шамфъстък, орех макадамия или орех Куинсленд) и продукти 

от тях; 

3. Фъстъци и продукти от тях; 

4. Яйца и продукти от тях; 

5. Мляко е млечни продукти (включително лактоза); 

6. Риба и рибни продукти; 

7. Ракообразни и продукти от тях (скариди, раци, крабове и т.н.); 

8. Мекотели и продукти от тях (миди, стриди, октоподи, охлюви и т.н.) 

9. Соя и соеви продукти; 

10. Сусам и продукти от него; 

11. Целина и продукти от нея; 

12. Синап и продукти от него; 

13. Лупина и продукти от нея; 

14. Серен двуокис или сулфити с концентрация над 10 мг/кг или 10 мг/л 

изразени под формата на общ SO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


