Добре дошли в ресторант – енотека Uva Nestum
Философията на нашата кухня е използването на колкото се
може повече натурално чисти съставки и устойчиво
произведени продукти. За да постигнем съвършенството на
балансирания и автентичен вкус, ние разчитаме на
собственото ни стопанство и на най-добрите местни
производители. Наши партньори са подбрани доставчици и
авторитетни компании в областта на професионалното
хотелиерство и ресторантьорство в България.
В нашето меню може да се намери по нещо за всеки - от
здравословни нискокалорични предложения до неустоимо
богати и плътни кулинарни изкушения. Предлагаме избор от
съблазнителна селекция от ястия, произхождащи от различни
точки на света. Постарали сме се да представим и
традиционната родопска и неврокопска кухня, заради
изключителното им богатство от вкусове и аромати, вековен
кулинарен опит и разнообразни готварски техники.
С уважение към изобилието и разнообразието на
естествените съставки, нашите меню предложения са
създадени с грижа и внимание към натуралните качества и
чистотата на всеки продукт. Ние вярваме, че когато
удоволствието от храната се основава на качество и баланс,
всяко хранене може да се превърне в здравословно и
хармонично преживяване.
Добър апетит!

Пролетно меню
Пролетна салата с козе сирене и
ягоди

300 г

11.90 лв.

300 г

10.90 лв.

Ризото със спанак и коприва

300 г

7.90 лв.

Агнешки котлети на скара

400 г

22.90 лв.

Агнешко печено с дроб сърма

400 г

22.90 лв.

Пържен козунак

220 г

5.90 лв.

Шоколадов мус с ягоди

200 г

5.90 лв.

(Микс зелени салати, бейби спанак и
босилек със запечено козе сирене, пресни
ягоди, филирани бадеми и козуначени
крутони, овкусени с портокалов дресинг)

Салата Цезар с пилешко филе
(Салата айсберг с апетитни парченца
пилешко месо, хрупкави крутони и сирене
Грана Падано, овкусена с класически сос
Цезар с аншоа)

(Ароматно ризото приготвено с ориз
Арборио, ядково мляко, спанак, коприва,
домати, кромид лук и моркови)
(Крехки агнешки котлети, гарнирани с
императорски ориз със спанак и коприва
от нашата градина)

(Сочни късове агнешко месо, приготвени по
традиционна
Неврокопска
рецепта,
поднесени с дроб сърма и свежа зелена
салата)

(Изкусителен десерт от домашен козунак с
хрупкава коричка, поднесен с течен
шоколад, ягоди, филирани бадеми и ванилов
сладолед)
(Два вида ефирен шоколадов мус – от бял и
черен
шоколад
в
съблазнителна
комбинация с парченца хрупкави бисквити
и свежи ягоди)

Постно меню
Букет зелени салати с лимец

290 г

7.90 лв.

Салата от цвекло с ядки

210 г

5.90 лв.

Фалафели със сос Тахини

200 г

6.90 лв.

250 г

7.50 лв.

Спагети с хумус и спанак

290 г

7.90 лв.

Зеленчуково ризото

300 г

7.90 лв

160 г

4.90 лв.

(Букет свежи салати с лимец, чери домати
и моркови, поднесена с лимонов дресинг)
(Салата от цвекло и моркови от нашата
градина, хрупкави ядки, сусам, овкусена с
лимонов дресинг)
(Домашно приготвени фалафели с нахут,
булгур и магданоз, поднесени със сос
Тахини)

Сотиран спанак с орехи
(Сотиран на момента пресен спанак с
домати, овкусен с орехи и чеснов зехтин)

(Спагети без яйца, приготвени с домашен
хумус и спанак от нашата градина)

(Ризото с ядково мляко, ориз Арборио, гъби
печурки, сушени домати, моркови и
тиквички)

Сладкиш с ябълки и грис
(Постен десерт-класика, прясно изпечен с
ябълки от нашата градина, грис и
ароматно домашно сладко)

Салати
Зеле с моркови

350 г

4.50 лв.

Зелена салата

250 г

4.90 лв.

Селска салата

400 г

6.90 лв.

400 г

6.90 лв.

300 г

7.90 лв.

250 г

8.90 лв.

290 г

8.50 лв.

450 г

8.90 лв.

450 г

8.90 лв.

(Ситно нарязани прясно зеле и моркови,
овкусени със студено пресован зехтин, оцет
и щипка магданоз)
(Свежа маруля, поднесена с пресен кромид
лук, репички и яйце, овкусена със студено
пресован зехтин и винен оцет)
(Домати, краставици, печена чушка, кромид
лук, парче сирене, маслини, риган)

Витамина
(Зелена салата, цвекло, ряпа, цветно зеле,
моркови, кълнове, ядки и балсамов дресинг)

Букет свежи салати с лимец

(Свежи зелени салати, лимец, чери домати и
сирене Грана Падано)

Букет
от
свежи
карамелизирани ядки

салатки

с

(Букет от пресни салатки, чери домати и
парченца кашкавал, овкусен с балсамов
дресинг и поръсен с карамелизирани ядки и
сушени плодове)

Айсберг с рукола
(Айсберг, рукола, чери домати, кедрови ядки,
сирене Грана Падано)

Капрезе
(Домати, моцарела, домашно
зехтин, орехи, босилек и чесън)

песто

от

Салата "На Готвача"
(Айсберг, домати, краставици, патладжан,
печена чушка, цвекло, сирене Грана Падано,
орехи и балсамов дресинг със сушени домати)

Специалитети от
местна кухня
Кълцан суджук

(Домашно приготвен суджук, от подбрано
свинско и телешко месо, поднесен с лютеница
и картофени пръчици)

с преобладаващо свинско месо

300 г

10.50 лв.

с преобладаващо телешко месо

300 г

11.50 лв.

Домашни кюфтета

250 г

8.90 лв.

Домашен бифтек

260 г

8.90 лв.

Неврокопско вретено

400 г

13.90 лв.

350 г

11.90 лв.

(Изкусителни домашно приготвени кюфтета
от кълцано телешко и свинско месо,
поднесени с гарнитура от лютеница и
картофени пръчици)
(Домашно приготвен бифтек от кълцано
свинско и телешко месо, кашкавал, бекон и
червена чушка, поднесен с картофени
пръчици и домашен барбекю сос)
(Традиционно Неврокопско ястие в обогатен
вариант, приготвено от крехко свинско
контрафиле, запечено с плънка от кашкавал,
манатарки и бекон, поднесено със заливка от
лек маслен сос и картофено пюре)

Печена кокошка

(Печена месо от кокошка от нашето
стопанство,
поднесена
с
домашно
приготвено картофено пюре)

Супи
Супа на деня

350 г

(Моля попитайте сервитьора за нашето
дневно предложение)

Студени предястия
Пушена сьомга с каперси

120 г

12.90 лв.

Плато български сирена

200 г

10.90 лв.

Плато вносни сирена

200 г

14.90 лв.

Салата от пресни краставици

200 г

4.50 лв.

Пилешки филенца с корнфлейкс

200 г

8.50 лв.

Пилешко филе

250 г

8.90 лв.

Спагети с домашен доматен сос

250 г

6.90 лв.

Сандвич с шунка и кашкавал

2 бр.

5.90 лв.

(Фино нарязана пушена сьомга, поръсена с
каперси и поднесена с препечени хлебчета,
магданозено масло и лимон)

Детско меню

(Пилешки филенца, приготвени по специална
технология на печене без мазнина, поднесени
с домашен млечен сос)
(Приготвено на барбекю и поднесено с
домашно картофено пюре)

(Поднесен с краставици)

Топли предястия
Пържени картофи

300 г

3.90 лв.

Пържени картофи със сирене

300 г

4.90 лв.

Картофи на тиган по селски

350 г

4.90 лв.

Сирене Халуми на скара

250 г

7.50 лв.

300 г

7.50 лв.

200 г

7.90 лв.

Патладжан и чушки запечени с
моцарела

300 г

7.50 лв.

Телешки език в масло

200 г

11.90 лв.

Манатарка задушена с чесън

160 г

12.90 лв.

240 г

16.90 лв.

240 г

23.90 лв.

(Апетитни пържени картофи, поднесени с
домашна майонеза)

(Задушени картофи с печурки, овкусени с
копър и чесън)
(Ароматно кипърско сирене Халуми, запечено
на скара, поднесено с печен домат)

Буюрди
(Ситно нарязани чушки и домати, запечени с
три вида сирене и подправени с магданоз и
риган)

Хапки сирене и кашкавал в специална
панировка
(Парченца бяло сирене и кашкавал, панирани в
специална, хрупкава панировка)

(Пресни патладжан и чушки, запечени с
моцарела, домашен доматен сос и зехтин)
(Пресен телешки език, приготвен в масло и
поднесен с щипка копър)
(Гъби манатарки, задушени с чесън и зехтин,
подправени с щипка копър)

Панирано сирене Камембер
(Сирене Камембер в хрупкава панировка,
поднесено върху портокалови шайби с
домашно сладко от боровинки)

Печен гъши дроб

(Апетитен печен гъши дроб, поднесен върху
канапе от карамелизирани ябълки от нашата
градина)

Паста и ризото
Спагети Болонезе

400 г

8.90 лв.

Спагети Карбонара

400 г

9.90 лв.

Талиатели с горски гъби

350 г

9.90 лв.

Талиатели с четири сирена

350 г

9.90 лв.

Талиатели с телешко

350 г

12.90 лв.

300 г

11.90 лв.

300 г

12.90 лв.

(Спагети по Болонска рецепта, приготвени с
домашен доматен сос, мляно свинско месо,
сирене Грана Падано, босилек и риган)
(Спагети приготвени с хрупкав бекон, сирене
Грана Падано, зехтин, черен пипер и пресен
жълтък от нашето стопанство)
(Талиатели със сос от ароматни горски гъби,
сметана и вино Uva Nestum, поръсени със
сирене Грана Падано и щипка риган)
(Талиатели със сос от синьо сирене, Чедър,
Ементал, Гауда и сметана, поръсени със
сирене Грана Падано)
(Талиатели с крехко телешко бонфиле,
поднесени със сос от горски гъби, сметана и
вино Uva Nestum, поръсени със сирене Грана
Падано и щипка риган)

Ризото с манатарка
(Ароматно
ризото,
приготвено
по
италианска рецепта с ориз Арборио, бяло
вино, гъби манатарки, домашен телешки
бульон, сметана и сирене Грана Падано)

Ризото със сьомга

(Ризото, приготвено по италианска рецепта
с ориз Арборио, бяло вино, сьомга, сушени
домати и сирене Грана Падано)

Основни ястия
Пилешки жулиени

350 г

9.50 лв.

400 г

12.50 лв.

Свински карета с гъбен сос

400 г

12.90 лв.

Шницел по виенски

440 г

12.50 лв.

Младо телешко задушено в бира

350 г

15.90 лв.

Пъстърва на скара

1 бр.

11.90 лв.

Пъстърва със синьо сирене

1 бр.

12.90 лв.

Сьомга филе на скара

200 г

18.90 лв.

250 г

14.90 лв.

(Крехко пилешко филе, приготвено с кисели
краставички, моркови, печурки и сметана)

Пълнено пилешко филе
(Крехко пилешко филе с апетитна плънка от
бекон, сирене Чедър и сушени домати,
приготвено по специална технология на
печене без мазнина, с хрупкава коричка от
корнфлейкс, поднесено със свежи салати)
(Апетитни свински каренца, поднесени със
сос от печурки и подправени с бял пипер)
(Традиционна рецепта на Виенски шницел от
сочно свинско месо, поднесен с пържени
картофи)
(Крехко телешко месо, задушено в бира с
пресни печурки, кромид лук, розмарин и
магданоз)

Риба

(Пъстърва на скара със синьо сирене)
(Печена сьомга на скара, поднесена със сос
естрагон и гриловани аспержи)

Сьомгова пъстърва на плоча

(Крехко филе от сьомгова пъстърва в
специална марина, приготвено на плоча с
подправки и поднесено с домашен сос Тартар)

Специалитети
Пиле Бенедикт

350 г

13.90 лв.

Пиле Капрезе

350 г

14.50 лв.

Патешко магре

250 г

15.90 лв.

350 г

15.50 лв.

Пепър стек

220 г

22.90 лв.

Рамстек с пържен лук

230 г

22.90 лв.

Телешки стек с манатарки

260 г

24.90 лв.

Телешки медальони с ароматен сос и
аспержи

280 г

25.90 лв.

(Гърди от домашен петел, приготвени с
бекон и яйце от нашето стопанство,
поднесени върху канапе от прясно изпечена
питка и сос Холандез)
(Запечени с домат и моцарела гърди от
домашен петел, поднесени върху канапе от
пресни босилкови талиатели)
(Запечено патешко магре, по традиционна
френска рецепта, поднесено с карамелизиран
сос от боровинки и гарнирано с пържени
картофи с рукола)

Свинско
коричка

бонфиле

с

лешникова

(Крехко свинско бонфиле, овкусено с меденогорчичен сос, запечено с коричка от смлени
лешници и гарнирано със сотирани
зеленчуци)
(Стек от младо телешко месо, поднесен със
сос демиглас и меланж от пипери)
(Рамстек, поднесен с прясно изпържен кромид
лук и сос демиглас)
(Сочен телешки стек, поднесен със сос от
манатарки)

(Ястие за ценители с медальони от телешко
бонфиле върху канапе от печени на грил
аспержи, обогатено с ароматна заливка от
сметана, сирене Грана Падано и сушени
домати)

BBQ
От пилешко месо
Пилешки шишчета

2 бр.

7.90 лв.

Пилешка пържола филе

220 г

8.90 лв.

Свински шишчета

2 бр.

8.90 лв.

Свински ребра

300 г

12.00 лв.

Свински карета

240 г

10.50 лв.

Свинска пържола-врат

220 г

10.50 лв.

Свинско бонфиле

250 г

12.90 лв.

200 г

19.00 лв.

(поднесени с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)
(поднесена с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)

От свинско месо
(поднесени с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)
(поднесени с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)
(поднесени с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)
(поднесена с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)
(поднесено с картофени пръчици и домашен
барбекю сос)

От телешко месо
Телешко бонфиле

(поднесено с картофени пръчици, домашна
майонеза и домашен барбекю сос)

Гарнитури
Пресни зеленчуци

150 г

2.50 лв.

220 г

3.00 лв.

220 г

3.00 лв.

220 г

4.00 лв.

Френска селска торта

160 г

4.90 лв.

Шоколадово суфле

160 г

5.90 лв.

Орехов пай

160 г

5.50 лв.

Печена тиква с мед и орехи

220 г

4.90 лв.

Чийзкейк с тиква

180 г

5.00 лв.

Крем Маскарпоне

160 г

5.90 лв.

(По избор: домати, краставици, маруля)

Пържени картофи
Домашно
пюре

приготвено

картофено

Комбинирана

Десерти
(Домашна френска селска торта с фин и
богат вкус, приготвена с мед, заквасена
сметана и орехи)
(Гурме наслада с разкошно домашно
приготвено шоколадово суфле с топяща се
сърцевина, гарнирано със сладолед)
(Изкусителен десерт с маскарпоне и блат от
печени орехи)
(Печена тиква от нашата градина,
приготвена с домашен мед и орехи, поднесена
с ванилов сладолед)
(Изкусителен чийзкейк с крема сирене и
тиква от нашата градина)
(Нежен крем Маскарпоне, поднесен с домашно
приготвено сладко и кедрови ядки)

Хляб
Хляб на филийки

1 бр.

0.30 лв.

Домашна чабата

1 бр.

0.80 лв.

Домашна чабата със сушени домати
и маслини

1 бр.

1.00 лв.

Домашна багета с чушки и подправки

1 бр.

1.60 лв.

Домашен хляб с лимец и семена

1 бр.

1.60 лв.

Кокошка

1 кг

25.00 лв.

Пуйка

1 кг

29.00 лв.

Гъска

1 кг

29.00 лв.

Петел

1 кг

32.00 лв.

Петел във вино

1 кг

40.00 лв.

Заек

1 кг

32.00 лв.

Агне

1 кг

39.00 лв.

Прасенце

1 кг

37.00 лв.

Прясно
хлебчета

По
заявка

изпечени

предварителна

От нашето стопанство:

От подбрани местни ферми:

