Ресторант
МЕЧКИТЕ

Салатите на стария
мечок

..............................
Старобългарска салата "Мечките"

400 гр.

6.60 лв.

Класическа зелена салата
по нашенски /зелена хрупкава

300 гр.

4.80 лв.

Шопска салата

300 гр.

4.60 лв.

350 гр.

5.40 лв.

350 гр.

4.80 лв.

300 гр.

4.80 лв.

350 гр.

4.80 лв.

300 гр.

5.60 лв.

/прясно изпечени пиперки на жар, доматки от градината,
сиренце, червен лучец и зехтин, какво по добро за софрата/

салата,
краставички, пресен лук, репички, яйце, зехтин/

/домати, краставици,
печени чушки, лук, маслини, сирене/

Каракачанска салата
/домати, печени чушки, пресен лук, яйце, сирене/

Овчарска салата
/домати, краставици, печени чушки,
пресен лук, гъби, шунка, яйце, сирене, маслини/

Класическа гръцка салата
/свежи градински домати, краставица,
червен лук, сирене, маслини, зехтин/

Селска салата
/салата, домати, краставици, печени
чушки, пресен лук, яйце, маслини, сирене/

Дедова салата
/градински домати, кътък, пресен лук и
зехтин - едно незабравимо антре за хубавата ракийка/

Меча Разядка
“Трикольор”

Френска салата
/микс зелени салати,

Италианска
салата

Малкото овчарче

/курт.капия,
домати,
краставица,
мариновано
сирене,
/микс зелени салати,
/катък, урнабес, айвар/
шунка, кашкавал, яйце, чери домати, каперси,
червен лук,чесънче,
дресинг/
магданоз/
пармезан, яйце, маслини,
сос винегар/

300 гр.

350 гр.

350 гр.

300 гр.

................

................

................

................

5.80 лв.

7.80 лв.

7.80 лв.

6.80 лв.

Хладни мезета за
гладни мечета

..............................
Суджук
Луканка Карловска
Пастърма / Филе Елена

100 гр.

5.00 лв.

100 гр.

5.00 лв.

100 гр.

8.00 лв.

Мечо плато от колбаси микс
Сирене натурално българско
Кашкавал
Овче сирене

300 гр.

18.00 лв.

100 гр.

2.00 лв.

100 гр.

3.00 лв.

100 гр.

4.00 лв.

Пилешки филенца в корнфлейкс

300 гр.

8.20 лв.

Пилешки филенца в хрупкава
картофена коричка

300 гр.

8.20 лв.

Телешко езиче в масълце с
гъбки и чесън по разложки

250 гр.

12.80 лв.

Качамак по родопски в керемида парнат на пещ
- с пръжки от свински врат
- със сиренце и масълце

380 гр.
380 гр.

6.80 лв.
5.40 лв.

Пилешки дробчета в масло
Пилешки дробчета по селски

300 гр.
400 гр.

6.20 лв.
7.20 лв.

Кашкавалчета в хрупкава коричка

200 гр.

7.20 лв.

Сиренца панирани
в хрупкава коричка с боровинки

200 гр.

7.80 лв.

Панирани лучени рингове със сос тартар

200 гр.

6.80 лв.

Топли разядки -

хит в мечата гора

..............................

Запечено овче
сирене с

Агнешки езичета в
масълце с гъбки

ахтополско сладко
от зелени смокини
250 гр.

250 гр.

................

................

8.20 лв.

13.80 лв.

Спанак с
рокфор и яйце

Домашен
картофен чипс

280 гр.

................

7.80 лв.

6.20 лв.

/спанак, чесън, лук,
синьо сирене, сметана,
яйце, пармезан/
................

350 гр.

...и специални мезенца
за студена биричка

..............................
Микс от специално приготвени по домашна
рецепта наденички с три вида сос

300 гр.

8.80 лв.

Сърнешки наденички

300 гр.

8.80 лв.

Пилешки сърчица с гъбки
в масълце

380 гр.

7.80 лв.

Пилешки крилца със сос
барбекю

380 гр.

7.20 лв.

Картофи без сирене

350 гр.

3.20 лв.

Картофи със сирене

380 гр.

3.60 лв.

/лионски, къри, нюрнберски наденички на
грил с горчица, кетчуп и майонеза/
/ловджийско съвършенство
със пикантен сос/

Специалитетите на България от

миналото, възродени в настоящето

..............................

Вратовръзката на Мечо с
гарнитура айвар,
пържени картофи
/св. контрафиле на скара, пикантен сос/

550 гр.

................

16.80 лв.

Специалитети в саче, гърне и керемида

..............................
Пилешко саче

/пилешко месо и
пресни зеленчуци на глинена плоча/

400 гр.

14.80 лв.

Зеленчуково саче

300 гр.

10.20 лв.

Мечо саче (семейно)

700 гр.

21.80 лв.

Мечи триножник

400 гр.

16.80 лв.

Баш котлет от мангулица на тиган със
500 гр.
марината от пресни билки и г-ра - домашни картофки

13.80 лв.

/пресни зеленчуци на глинена плоча/
/пилешко филе, свинско филе,
домашен суджук и пресни
зеленчуци на глинена плоча/
/два вида месо печени на триножник
с пресни зеленчуци "само за гладни"/

Супи от черпака на готвача

които можете да опитате само при нас

..............................
Пилешка супа

300 гр.

3.20 лв.

Шкембе чорба

300 гр.

3.80 лв.

Кебапче

100 гр.

1.50 лв.

Кюфте

100 гр.

1.50 лв.

Татарско кюфте

220 гр.

3.50 лв.

Болярско кюфте

220 гр.

3.50 лв.

100 гр.

1.80 лв.

Нервозно кюфте

100 гр.

1.80 лв.

Свинска вратна пържола без кост

300 гр.

8.80 лв.

Телешки домашни кюфтенца

100 гр.

2.00 лв.

Хайдушки шашлик по избор свинско или пилешко

300 гр.

9.80 лв.

А сега да ви представим нашите
специалитети на БАРБЕКЮ

..............................

/краставички, гъби, кашкавал, бекон/

Каракачанско кюфте
/кашкавал, чесън, чили/

/пилешко филе или свинска вратна пържола, гъби, чушки, лук, подправки/

Пилешка пържола от бутче

250 гр.

7.80 лв.

Пилешко филе

220 гр.

8.80 лв.

Свински ушички на жар с чеснова паста

300 гр.

7.80 лв.

Пилешко/свинско шишче

150 гр.

3.80 лв.

Старите изпитани рецепти на Мечките

..............................
Боб в котле с 12 билки

300 гр.

4.80 лв.

400 гр.

10.80 лв.

Пресни дреболийки - бъбрече, сърчице, дробче, 380 гр.
пръжнати в масълце и поднесени направо с тиганчето

7.2
80 лв.
6

/приготвено по рецептата на баба ми/

Пиле на сач по дъбрашки
/пилешко филе, сос от топено
сирене, картофки/

Свински запечен джолан с хрупкава кора с
гарнитура пресни картофи и пикантен сос
3
18
,400г0рг.р.
................

21
6.8
20 лв.

Специалитетите на заведението

..............................

Пилешки жулиенчета с царевица и гъби

400 гр.

12.80 лв.

/пилешко филе, естрагон, бяло вино, гъби
соев сос, сметана, гарнирано с картофи соте с чесън и копър/

Караджорджевски Стекчета от св.бон
филе със сос
шницел
/св.бон филе,
демиглас

каймак, моцарела,
в/у канапе от сотиран
шунка/
спанак с рокфор и масло

400 гр.

380 гр.

Пил. филе
мариновано с
г-ра селски
картофи
380 гр.

Тел. стек по избор
сос с
лионски картофи
/манатарки, мустрад,
братен джус/

380 гр.

................

................

................

................

16.80 лв.

14.80 лв.

13.80 лв.

26.80 лв.

Бьоф строганов
с пържени
картофи
380 гр.

Св. задушено с
Ребърца Иберико
манатарки и г-ра
печени на пещ
кейджън картофки с барбекю сос и
колсло гр.
380 гр.

450 гр.

Св. бон филе
плетеница на
скара
280 гр.

................

................

................

................

18.90 лв.

13.80 лв.

15.80 лв.

14.80 лв.

Пържена мръвка
от свинско месо
Иберико
любимото на Мечо
350 гр.

................

14.80 лв.

Ястия от риба

..............................
Пъстърва на тиган
или на скара

300 гр.

10.80 лв.

Ципура на грил по
средиземноморска рецепта със зехтинов сос

400 гр.

16.80 лв.

Вегетариански ястия

..............................
Задушени зеленчуци
запечени с "Рокфор"

300 гр.

6.80 лв.

Задушени зеленчуци

250 гр.

3.80 лв.

Картофено пюре

250 гр.

3.00 лв.

Картофи соте

250 гр.

3.80 лв.

Комбинирана - "Сезони"

250 гр.

3.60 лв.

Млечна царевица в
масло и копър
300 гр.

................

4.80 лв.

Гарнитури и добавки към ястията

..............................

Хляб и хлебни изделия домашно приготвени на пещ

..............................

Домашен пълнен
френски хляб с
хрупкава кора
/масло, риган,
сир. моцарела/

350 гр.

................

5.60 лв.

Пърленка /питка, току-що

1 бр.

3.20 лв.

1 бр.

4.20 лв.

120 гр.

3.80 лв.

80 гр.

1.00 лв.

Бадеми

100 гр.

6.00 лв.

Лешници

100 гр.

6.00 лв.

Фъстъци

100 гр.

2.00 лв.

изпечена с масълце и чубрица/

Тенюрка /питка, току-що изпечена
на табан със сирене, масълце и чубрица/
Бабиното хлебче, печено с бутано масълце,
горски билки и чесънче, превъзходно хлебче за
софрата (/бяло или черно)
СОСОВЕ: чеснов, барбекю,
пикантен, майонеза, кетчуп

Ядки

..............................

Десерти
подготвени и поднесени с много любов

..............................
Френски сладолед "Нуга"

150 гр.

4.20 лв.

Гъсто биволско млечице

150 гр.

3.80 лв.

/полято със сладко от юндолски боровинки или с
пчелен мед и орехи/

Домашно
Домашно приготвен
шоколадово суфле сладолед по стара
с ванилов сладолед
рецепта на
нашите баби
150 гр.

200 гр.

................

................

5.80 лв.

4.20 лв.

Акцентираме вниманието Ви
върху рецепти от миналото,
открити, пробвани и възродени
от Собственика
на ресторант

“Мечките”

Гарантирано качество!
На другата страница

Специално за ценителите на вкусната храна от
екологично чисти продукти, взети направо от
природата и приготвени по стар български
начин.

Предлагаме няколко ястия. Те могат да се поръчат с
предварителна уговорка с управителя на “Мечките”.
Всичко се приготвя на

стара зидана пещ на дърва.

..............................

Печено млечно теленце сукалче
по родопски

около 20 кг

360 лв. / бр.

около 10-12 кг

280 лв. / бр.

Пълнено домашно пиле в гювеч
по лещенски

около 2 кг

42 лв. / бр.

Пълнена сьомга по моряшки

около 4 кг

160 лв. / бр.

около 2.5 кг

52 лв. / бр.

около 1.5-2 кг

30 лв. / бр.

Печено агне или яре
по гергьовски

Пълнен заек по ловджийски
Домашно приготвен тутманик
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БИРА

..............................
НАЛИВНА БИРА

СТАРОПРАМЕН

500 ml.

2. 80 лв.

СТАРОПРАМЕН

300 ml.

2. 20 лв.

КАМЕНИЦА

500 ml.

2. 60 лв.

КАМЕНИЦА тъмно

500 ml.

2. 80 лв.

КАМЕНИЦА фреш - лимон

500 ml.

2. 60 лв.

КАМЕНИЦА фреш - грейфрут

500 ml.

2. 60 лв.

АСТИКА

600 ml.

2. 60 лв.

АСТИКА - тъмно

500 ml.

2. 60 лв.

БЕКС

500 ml.

3. 00 лв.

СТАРОПРАМЕН

500 ml.

3. 00 лв.

СТАРОПРАМЕН тъмна

500 ml.

3. 20 лв.

СТЕЛА АРТОА

500 ml.

3. 20 лв.

БЕЗАЛКОХОЛНА БИРА БЕКС

330 ml.

3. 60 лв.

ВНОСНА БИРА

500 ml.

4.50 лв.

БУТИЛИРАНА БИРА

..............................

А сега да Ви представим напитките
от нашия МЕЧИ БАР
СТУДЕНИ НАПИТКИ

..............................
Кока-кола

250ml

1.80лв.

Спрайт

250ml

1.80лв.

Фанта (лимон , портокал)

250ml

1.80лв.

Тоник

250ml

1.80лв.

Сода

250ml

1.80лв.

Минерална вода

500ml

1,20лв.

Минерална вода

1l

2,00лв.

Натурален сок “Капи”

200ml

1,80лв.

Айрян чаша

330ml

2,00лв.

Айрян

1l

6,00лв.

Лимонада, Етър, Сайдер, Ябълка, Вишна

300ml

1,20лв.

Сок от Бъз

300ml

1,50лв.

Плодови лимонади /чаша/

350ml

4,20лв.

60 ml.

1.80 лв.

60 ml.

1.20 лв.

60 ml.

1.20 лв.

Нес кафе с мляко
Капучино
Мляко с какао
Чай билков
Чай зелен
Чай черен
Сметана
Мед

100 ml.

1.30 лв.

100 ml.

1.80 лв.

100 ml.
100 ml.

1.60 лв.
0.80 лв.

100 ml.

1.00 лв.

100 ml.
5 ml.

1.00 лв.
0.10 лв.

15 гр.

0.25 лв.

Специално приготвено
турско кафе в джезве

100 ml.

1.60 лв.

ТОПЛИ НАПИТКИ

..............................
3в1
Кафе еспресо
Нес кафе

ДОКАЗАНИ И ИЗПИТАНИ БЪЛГАРСКИ РАКИЙКИ

..............................
Пещерска гроздова

50 ml.

1.60 лв.

Карнобатска гроздова

50 ml.

1.60 лв.

Сунгурларска гроздова

50 ml.

2.00 лв.

Троянска сливова - отлежала

50 ml.

2.40 лв.

Гроздова ракия от избата на
Дедо Кольо Ичкията в каничка

50 ml.

2.00 лв.

Ракия "Тиквеш" - един кехлибарен
елексир за нашите салатки

50 ml.

2.60 лв.

Поморийска гроздова специална

50 ml.

2.00 лв.

Бургаска мускатова

50 ml.

3.00 лв.

Стралджанска мускатова

50 ml.

3.00 лв.

Сливенска перла

50 ml.

3.00 лв.

Бургас '63

50 ml.

3.00 лв.

Сръбска дюлова

50 ml.

2.70 лв.

Житная

50 ml.

1.60 лв.

Търговище

50 ml.

1.80 лв.

Савой клуб "Силвър"

50 ml.

1.80 лв.

Финландия

50 ml.

2.50 лв.

Руски стандарт

50 ml.

2.50 лв.

Абсолют

50 ml.

2.50 лв.

ВОДКА

..............................

МАСТИКА

..............................
Пещера

50 ml.

1.60 лв.

Узо "Пломари"

50 ml.

2.50 лв.

МЕНТА

..............................
Пещера

50 ml.

1.80 лв.

Български

50 ml.

1.60 лв.

Вносен

50 ml.

2.50 лв.

Джони Уокър

50 ml.

3.60 лв.

Джим Бийм

50 ml.

3.60 лв.

Тюламор Дю

50 ml.

3.60 лв.

50 ml.

2.00 лв.

100 ml.

3.80 лв.

.Д..Ж
...И..Н......................
.У.И..С..К.И.......................

КОНЯК

..............................
Поморие

.В.Е..Р..М..У.Т.....................
Мартини "Бианко"

ВИНА
..............................
.Б.Е..Л..И..В..И..Н.А
.................
бутилка

Вионие “Les Grains”

24.00 лв.

Fernway Sauvignon Blanc

24.00 лв.

Ризлинг Майбах

24.00 лв.

Шардоне Кайкура Бей

24.00 лв.

Шардоне “Good Year” Медивалей

24.00 лв.

Rupel - Тамянка

24.00 лв.

Магура Врачански Мискет

24.00 лв.

.Р..О.З..Е........................
Рибопиер Розе

24.00 лв.

Ексцентрик Инканто Розе

24.00 лв.

Цвайгелг

24.00 лв.

.Ч..Е.Р..В.Е..Н..И..В..И..Н.А
............
Good Year Cuvee

бутилка

24.00 лв.

Мавруд Bulgarian Meritage

24.00 лв.

Enira - Neipperg Selection

24.00 лв.

Вила Алмира Сира

24.00 лв.

Ensedune Марселан Vegan

24.00 лв.

Старосел “Мерло”

24.00 лв.

Пино ноар “Les Grains”

24.00 лв.

Неро Д`Авала 2 Сира

24.00 лв.

Ексцентрик “Инканто” Рубин

24.00 лв.

.Н..А.Л
..И..В..Н.И....В.И..Н..А..........
Червено, бяло
Розе

чаша / 3,00 лв.; 500ml / 6,00 лв.; 1 l. / 12.00 лв.
чаша / 3,80 лв.; 500 ml / 7,50 лв.; 1 l. / 15.00 лв.

ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ,
ЦЕНИ НАРОДНИ...
ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО
И...
НАЗДРАВЕ!
гр. София, кв. "Гео Милев"
ул. "Лидице" 31, тел. 02870 55 68,
0888 925 399, 0898 455 141

Заведението организира
коктейли, партита, рождени дни
и други мероприятия
Цени на куверти за тържества

от 24.00 до 32.00
(апиритив, безалкохолно, салата, ордьовър,
основно ястие, десерт )

За детски рожден ден куверт 12,80 лв.
(натурален сок, сндвич, сладки, соленки,
торта и подарък )

За забави с клоуни, диджеи и актьори
договаряне на място в заведението.
За резервации:
тел.: 0888 925 399, 0898 455 141
Работно време:
всеки ден от 10.30 до 24.00 ч.
www.mechkite.com

лв.

