
Villa  Santa Мaria 
Ресторант 

САЛАТИ 

Салата „Свежест“ – 330 гр.   . 8,90 лв. 

/айсберг, рукола, сушени домати, пармезан, пъдпъдъчи яйца, овкусена с дресинг с каперси/ 

Манастирска салата  -  520 гр.    .  5,60 лв. 

/домати, краставици, печена чушка, лук, сирене, смилянски боб, маслини/ 

Салата за ракийка  -  450 гр.   .  5,90 лв. 

/белени домати, печена чушка, червен лук, сирене, маслини/ 

Родопска салата  -   550 гр.    .  7,30 лв. 

/домати, краставици, варени картофи, смилянски боб, печена пиперка,  

домашен катък, маслини/ 

Салата Цезар  -   300 гр.   .   7,80 лв. 

/айсберг, пилешко филе, бекон, яйце, крутони, Цезар дресинг/ 

 

 



Капрезе  -  450 гр.  .  7,00 лв. 

/белени домати, моцарела, домашно босилеково песто/ 

Шопска салата  -  350 гр.   .  5,50 лв. 

/домати, краставици, прясна чушка, лук, сирене/ 

Овчарска салата  -  550 гр.  .  7,50 лв. 

/домати, краставици, чушки, червен лук, кашкавал, сирене, пушено филе, яйце, маслини,  гъби/ 

Гръцка салата -   450 гр.   .  6,80 лв. 

/домати, краставици, червен лук, чушка, каперси, маслини, сирене „Фета“, риган, зехтин/ 

Салата „Фантазия”  -   300 гр.  .   6,90 лв. 

/айсберг, ябълка, синьо сирене, орехи, лимоново-меден дресинг/ 

Салата „Фитнес“  -   300 гр.   .  5,50 лв. 

/настъргани ябълки, моркови, стафиди, орехи, лимоново-меден дресинг/ 

Смилянска салата    -  350 гр.       6,80 лв. 

/смилянски боб, печена чушка, червен лук, сладка царевица, натрошени орехи/ 

Салата Родопчанка   -  350 гр.       5,60 лв. 

/чеснова печена чушка, домашен катък, магданоз/ 

 
 

 

 



ПРЕДЯСТИЯ 

Запечено козе сирене с мед и орехи -  150 гр.    .  9,50 лв. 

Паниран „Камембер“ с корнфлейкс и боровинки  -  200 гр.   .  9,50 лв. 

Картофките на дядо в керемидка   -  400 гр.    .  7,80 лв. 

/картофи, бекон, кашкавал, гъби, градинска чубрица/ 

Задушени манатарки в масло с чесън -  200 гр.   .  10,50 лв. 

Пилешки крилца в картофена панировка, гарнирани с млечен сос  - 350 гр.  .  7,50 лв. 

Панирани пилешки хапки с корнфлейкс  -  200 гр.  .  7,50 лв. 

Задушени зеленчуци със синьо сирене и сметана  -  400 гр.  .  7,80 лв. 

Кашкавал пане  -    150 гр.   . 6,20 лв. 

Луканкови картофи  -   350 гр.    .  6,50 лв. 

/задушени картофи, зелен лук, луканка, сметана/ 

Запечен спанак с „Рикота” и чери домати  -   350 гр.   .  9,90 лв. 

/спанак, сирене „Рикота”, сметана, кашкавал, лук, босилек, чесън/ 

Картофи соте  -   350 гр.    .  3,80 лв. 

/картофи, масло, чесън, копър/ 

Пържени домашни картофки  -   300 гр.   .  3,50 лв. 

Пържени домашни картофки със сирене  -  350 гр.  .  4,30 лв. 



РИБИ 

Пъстърва /пържена или на скара/  -   300 гр.   .  8,90 лв. 

Шаран пържен  -  250 гр.   .  8,50 лв. 

Сом пържен  -    300 гр.   .  10,80 лв. 

СУПИ 

Таратор   -   400 мл.   .  2,80 лв. 

Пилешка супа  -  400 мл.   .  3,50 лв. 

Картофена крем супа  - 400 мл.  .  3,00 лв. 

Гъбена крем супа  - 400 мл.   . 3,80 лв. 

Спаначена крем супа  - 400 мл.   . 3,90 лв. 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ 

Екзотика  -   400 гр.  .  13,90 лв. 

/пилешко филе, свинско, бекон, кисели краставички, гъби, царевица, сметана, пармезан/ 

Друсан джолан  -  450 гр.    .  15,00 лв. 

/свински джолан, картофи, печена чушка, топено сирене, кашкавал, чесън/ 

 

 



Телешко месо с хрупкави зеленчуци  -   400 гр.   .  13,80 лв. 

/телешко месо, гъби, чушки, моркови, лук, редуциран винен сос / 

Свинско бон филе с гъбен сос  -  350 гр.  .  12,50 лв. 

/свинско бон филе, гъби печурки/ 

Пиле „Мароко”  -  350 гр.   .  12,50 лв. 

/пилешко филе, ориенталски ядки, сметана, портокалов сок/ 

Сач за двама  -  1000 гр.   .  28,50 лв. 

/пилешки, свински, комбиниран/ 

Сач вегетариански  -  900 гр.   .  15,80 лв. 

/картофи, тиквички, патладжан, гъби, моркови, лук, чушка/ 

 

РОДОПСКИ ЯСТИЯ 

Пататник  -  350 гр.   .  7,90 лв. 

/картофи, яйце, джоджен, лук, сирене/ 

Пататник с телешко месо  -  450 гр.   .  11,50 лв. 

Качамак с мед и сирене  -  350 гр.   .  6,50 лв. 

 

 



Паниран смилянски боб  -   300 гр.   .  6,80 лв. 

Телешко сукалче  -  420 гр.  .  19,80 лв. 

/задушено месо от младо теленце, моркови, лук, картофи/ 

Агнешко печено   -  400 гр.   .  19,80 лв. 

СКАРА 

Кюфте/кебапче   -  100 гр.   .  1,90 лв. 

Пилешка пържола филе  -  250 гр.   .  6,00 лв. 

Пилешка пържола бут  -  250 гр.   .   5,50 лв. 

Свинска вратна пържола  -  250 гр.   .  7,50 лв. 

Шашлик  за двама -  800 гр.   .  19,50 лв. 

/пилешки, свински, комбиниран, чушка, лук, сланинка, гъби/ 

Дамски ребърца  -   450 гр.    .  14,50 лв. 

/гарнирани със сладко-кисел сос/ 

Ребърца за горещи мъже   -  450 гр.   .   14,50 лв. 

/с пикантен сос барбекю с табаско/ 

 
 



 

МЕЗЕТА 

Луканка   -    100 гр.    .  4,50 лв. 

Филе „Елена“  -   100 гр.    .  7,00 лв. 

Пастърма   -  100 гр.    .  7,00 лв. 

Свежа ябълка с канела   -  400 гр.   .  3,00 лв. 

Родопски картофен чипс   -  300 гр.   .  4,50 лв. 

 

СИРЕНА 

Краве сирене  -   100 гр.    .   2,50 лв. 

Овче сирене  -   100 гр.   .   3,80 лв. 

Биволско сирене  -   100 гр.   .   3,80 лв. 

Козе сирене  -   100 гр.   .  3,80 лв. 

Кашкавал -  100 гр.   .  3,00 лв. 



 

ГАРНИТУРИ 

Картофено пюре   -  150гр.   .  2,00 лв. 

Боб  с лютеница и пресен лук   -  150 гр.   .   2,00 лв. 

Пържени картофи   -  150 гр.   .   2,00 лв. 

Задушени зеленчуци   -  150 гр.   .  2,00 лв. 

Свежи зеленчуци   - 150 гр.   .  2,00 лв. 

ПРИДРУЖИТЕЛИ 

Хляб филийка  -  1 бр.     .  0,15 лв. 

Домашна пърленка с меродийки  -  150 гр.    .  3,00 лв. 

Домашна пърленка с чеснов сос  -  150 гр.    .  3,00 лв. 

Домашна пърленка с кашкавал   -  150 гр.   .  3,30 лв. 

Млечен сос с дижонска горчица   -  50 мл.   .  2,00 лв. 

Барбекю сос   -   50 мл.  .  2,00 лв. 

Пикантен барбекю сос с табаско  -   50 мл.  .  2,00 лв. 

Пукани люти чушлета  -  50 гр.  .  2,00 лв. 

Домашен мед – 30 мл.   .   1,50 лв. 



ДЕСЕРТИ 

Палачинка с пълнеж по избор  -  180 гр.   .  3,50 лв. 

/със сирене, горски плодове, шоколад, мед/ 

Домашен ябълков щрудел  -  200 гр.   .  4,50 лв. 

Торта „Щастливеца“  -  200 гр.   .  6,00 лв. 

Торта „Шанел“  -   200 гр.  .  6,00 лв. 

Торта „Линд“  -  200 гр.   .  6,00 лв. 

Лава кейк с топка сметанов сладолед  -  200 гр.   .  6,00 лв. 

Мелба – 200 гр.   . 6,00 лв. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добър      Апет ит ! 



НАПИТКИ  

 

ТОПЛИ НАПИТКИ 

Кафе еспресо                                                           60 мл         1,40 лв. 

3 в 1                                                                         100 мл         1,20 лв. 

Лате макиато                                                      150 мл         2,00 лв. 

Нес кафе                                                                  60 мл         1,20 лв. 

Мляко с нес кафе                                                  180 мл         2,00 лв. 

Какао                                                                      180 мл         1,50 лв. 

Мляко с какао                                                        180 мл         2,00 лв. 

Топло мляко                                                           200 мл        1,50 лв. 

Капучино                                                                180 мл        1,80 лв. 

Чай                                                                          150 мл        1,00 лв. 

Чай детоск /кана/                                                800 мл        5,00 лв. 

 



БЕЗАЛКОХОЛНИ  НАПИТКИ 

Кока кола, фанта, тоник, спрайт                     250 мл         1,80 лв. 

Газирана вода Михалково                                   500 мл          1,40 лв. 

Минерална вода                                                    500 мл          1,40 лв. 

Минерална вода                                                       1,5 л            2,20 лв. 

Фреш цитруси                                                       200 мл          3,50 лв. 

Натурален сок Капи                                             250 мл          2,00 лв. 

Студен чай                                                             500 мл          2,50 лв. 

Айрян                                                                       200 мл          1,00 лв. 

Домашна лимонада                                               400 мл        4,00 лв. 

Смути                                                                        250 мл        4,50 лв. 

 

БИРА 

Загорка Ретро                                                        500 мл         2,60 лв. 

Загорка Специална                                                500 мл         2,60 лв. 

Загорка Макс /безалкохолна/                              330 мл         2,40 лв. 

Ариана светла                                                       500 мл         2,60 лв. 



Амстел                                                                    500 мл         2,60 лв. 

Хайнекен                                                                 500 мл         3,30 лв. 

Столично Bock                                                      400 мл        3,00 лв. 

Столично Weiss                                                     400 мл        3,00 лв. 

Старобърно                                                            500 мл        2,60 лв. 

Леденика                                                                  500 мл        2,60 лв. 

РАКИЯ 

Бургаска мускатова                                                50 мл        2,50 лв. 

Бургас 63 специал                                                  50 мл        3,00 лв. 

Бургас 63 барел                                                      50 мл        4,50 лв. 

Сливенска перла                                                    50 мл        3,00 лв. 

Поморийска гроздова                                            50 мл        2,50 лв. 

Сунгурларска                                                         50 мл        2,50 лв. 

Троянска сливова                                                   50 мл       2,50 лв. 

Троянска сливова   /отл. 3 г./                               50 мл       3,00 лв. 

Стралджанска мускатова                                    50 мл        2,50 лв. 

 



ДЖИН 

Български джин                                                    50 мл       1,90 лв. 

Гордънс                                                                 50 мл        3,50 лв. 

Бифийтър                                                              50 мл        3,50 лв. 

Бомбай Сапфир                                                   50 мл        3,50 лв. 

 

ВОДКА 

Българска  водка                                                    50 мл       1,90 лв. 

Руски стандарт                                                    50 мл       3,50 лв. 

Руски стандарт Платинум                               50 мл       3,80 лв. 

Финландия                                                             50 мл       3,50 лв. 

Абсолют                                                                 50 мл       3,50 лв. 

Смирноф                                                                50 мл       3,50 лв. 

Белуга                                                                     50 мл       9,00 лв. 

Легенда за Кремъл                                                50 мл       8,00 лв. 

 

 



АНИЗЕТОВИ НАПИТКИ 
 

Мастика българска                                                50 мл       1,90 лв. 

Узо Пломари                                                           50 мл       3,00 лв. 

Перно                                                                       50 мл       3,00 лв. 

Рикар                                                                        50 мл       3,00 лв. 

РОМ 

Български                                                                 50 мл       1,90 лв. 

Бакарди                                                                    50 мл       3,00 лв. 

Капитан Морган                                                    50 мл       3,00 лв. 

Хаван клуб 7*                                                            50 мл       3,00 лв. 
 

КОНЯК 
 

Коняк Плиска                                                         50 мл       1,90 лв. 

Коняк Курвоазие V.S.O.P.                                     50 мл       9,00 лв. 

Коняк Хенеси V.S.                                                  50 мл       9,00 лв. 

 



ТЕКИЛА 

Българска                                                                50 мл       1,90 лв. 

Сауца Голд                                                               50 мл       4,00 лв. 

ВЕРМУТИ  И  ЛИКЬОРИ 

Мартини                                                                  50 мл       3,00 лв. 

Кампари                                                                   50 мл       3,00 лв. 

Йегермайстер                                                          50 мл       3,00 лв. 

Бейлис                                                                       50 мл       3,00 лв. 

УИСКИ 

Шотландско малц                                                50 мл        3,50 лв. 

Джак Даниелс                                                       50 мл       6,00 лв. 

Джим Бийм                                                            50 мл      5,00 лв. 

Отлежало 12 г.                                                       50 мл       9,00 лв. 

Отлежало 15 г.                                                       50 мл       12,00 лв. 

Обан                                                                          50 мл    12,00 лв.    
 

ННаздраве! 


