ЛЕГЕНДА:
Ястието съдържа Глутен
Ястието съдържа Яйца
Ястието съдържа Ядки
Ястието съдържа Ракообразни и/или Мекотели
Ястието съдържа Млечни продукти
Ястието съдържа Риба

За приготвянето на ястията в
ресторант Midalidare Vintage се
използват плодове и зеленчуци,
които са собствено производство,
грижливо селектирани и отгледани
в нашата зеленчукова градина.
РАБОТНО ВРЕМЕ
РЕСТОРАНТ MIDALIDARE VINTAGE:
11:30 - 23:00 часа
ЗАКУСКА:
Всеки ден - 08:30 - 10:30 часа
ЗА ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЩЕ
ИЗГОТВИМ СПЕЦИАЛНО МЕНЮ ЗА ВАС,
СЪОБРАЗЕНО С ВСИЧКИ ВАШИ ИЗИСКВАНИЯ.
www.midalidare.bg

Ресторант

МЕНЮ

`

Ястия препоръчани от Недялко Иванов

Плата

(главен готвач на ресторант Мидалидаре Винтидж)

СВИНСКО БОН ФИЛЕ С ПЮРЕ ОТ ТИКВА

(свинско бон филе овкусено с медена горчица, върху пюре от тиква,
джинджифил и сотиран бейби спанак с бейби царевица)

350 гр.

23,50 лв.

СВИНСКИ КРАЛСКИ КОТЛЕТ

400 гр.

25,50 лв.

ОСО БУКО

400 гр.

29,90 лв.

РАЗЯДКА С БИВОЛСКО СИРЕНЕ И МАСЛИНОВА ПАСТА 150 гр.

9,50 лв.

КОМБИНИРАНО ПЛАТО С РАЗЯДКИ ОТ ТИКВА,
ЧЕРВЕН БОБ И ПУШЕНА СЬОМГА

150 гр.

9,50 лв.

ХУМУС С ПУШЕН ЧЕРВЕН ПИПЕР

150 гр.

9,50 лв.

(грилован свински кралски котлет поднесен с трюфело картофено пюре,
сладка царевица, спанак, сушен домат и сос Демиглас)

(изпечен на бавен огън телешки джолан Осо Буко със сотирани в масло
брюкселско зеле и бекон, поднесен със сос Братен джус)
*ястието съдържа целина

ПЛАТО СИРЕНА

250 гр.

21,90 лв.

ПЛАТО КОЛБАСИ

250 гр.

22,00 лв.

(ементал, чедър, камембер, пармезан, поднесени с домашно сладко и ядки)

(кайзер пастърма, филе Елена, прошуто, луканка, поднесени с масло и брускети)

Антре
гарниран с кростини

гарниран с домашни хлебчета

БЪЛГАРСКА ОТ 1956 г.

Салати

(белени домати, краставици, лук и чушка, овкусени с магданоз и зехтин,
поръсени със сирене и гарнирани с люта чушка)

350 гр.

12,50 лв.

МОГИЛÉ

400 гр.

12,50 лв.

КАПРЕЗЕ

350 гр.

13,50 лв.

ХАЛУМИ

300 гр.

14,50 лв.

САЛАТА БУРАТА ОТ КРАВЕ МЛЯКО

400 гр.

13,50 лв.

(белени домати, микс от рукола, лоло росо и лоло бианко,
домашно босилково песто, печени мариновани могиловски чушки, биволско
сирене, пресен лук, стафидни маслини)

(свежи белени домати с моцарела, поръсени с кедрови ядки, овкусени
със зехтин, гарнирани с малка салатка и крoстина с маслинова паста)
(запечено халуми с бейби спанак, сушени домати, лучени кълнове,
чери домати, киноа, овкусени с медено горчичен дресинг)

(бурата от краве мляко с белени домати, микс от рукола, лоло росо и
лоло бианко, кедрови ядки, с домашно песто от босилек и кростина)

Домашно приготвени десерти от Гергана Караиванова
(главен сладкар на ресторант Мидалидаре Винтидж)

ДЕСЕРТ ГАРДЪН МИДAЛИДАРЕ

150 гр.

7,50 лв.

БАНОФИ ПАЙ

150 гр.

7,50 лв.

ТОРТА С БАДЕМИ И МАТЧА

150 гр.

7,50 лв.

ЧИЙЗКЕЙК С ШОКОЛАДОВ МУС

150 гр.

7,50 лв.

ПАЙ С РИКОТА И БЯЛ ШОКОЛАД

150 гр.

7,50 лв.

сезонен десерт

`

Прясна паста и
Ризото ал денте
450 гр.

12,50 лв.

ПАСТА„БОЛОНЕЗЕ”

450 гр.

13,50 лв.

(прясна паста лингуини, кълцано телешко месо, доматен сос, лук, чесън,
босилек и пармезан)

РИЗОТО С ПИЛЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

450 гр.

15,50 лв.

РИЗОТО С ГОРСКИ ГЪБКИ

450 гр.

15, лв.

(ориз Арборио, пилешко филе, тиквички, лук, пресни чушки, гъби,
лек сметанов сос и пармезан)

(ориз Арборио, горски гъбки, чесън, пресен лук и копър с
ароматен сос Братен джус)

350 гр.

12,50 лв.

САЛАТА ЦЕЗАР

350 гр.

12,50 лв.

КРЕМ СУПА ОТ ПРАЗ

300 гр.

5,50 лв.

ГЪБЕНА КРЕМ СУПА

300 гр.

5,50 лв.

КЛАСИЧЕСКА ПИЛЕШКА СУПА

300 гр.

4,50 лв.

(мариновано в портокал и лимон червено цвекло, малка зелена салатка,
мус от рикота с див лук и мента, поръсено със запечени тиквени семки)

ПАСТА„КАРБОНАРА”

(прясна паста лингуини, бекон-лардон, лук, чесън, жълтък, сметана,
босилек и пармезан)

КАРПАЧО ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО

50

(айсберг салата, овкусена с Цезар сос с аншоа, поднесена с хрупкав бекон,
чери домати и крутони, гарнирана с пилешки филенца)

Супи

* ястието съдържа целина

Стартери
ПАТЕШКИ ДРОБ СЪС ЗЕЛЕНО ОРЕХЧЕ

200 гр.

22,50 лв.

КАРТОФЕНИ СКАРИДИ

220 гр.

22,50 лв.

КАРПАЧО ОТ БЛЕК АНГЪС

200 гр.

15,50 лв.

ПАТЕ ОТ СЪРНА

200 гр.

15,50 лв.

СПАНАЧЕНИ КЮФТЕТА С БУЛГУР И ГРАДИНСКИ ЧАЙ

200 гр.

13,50 лв.

ПАНИРАНИ КАЛМАРИ С МЛЕЧЕН СОС

200 гр.

15,50 лв.

(патешки дроб с карамелизирано манго, сладко от зелено орехче, ягодово
кули и сос бейлис)

(скариди обвити в картофен нудълс, малка зелена салата, овкусена с
фреш лимон и сос сладко чили)

(говеждо карпачо от Блек ангъс с малка зелена салата и пармезан,
поръсено с кедрови ядки)

(пате от сърна и месо от млечно теле, приготвено по специална рецепта
на главния готвач)

(спаначени кюфтенца със сирене, градински чай и булгур, сервирани с
млечен дресинг)

(калмари в японска панировка “Панко”, гарнирани с лоло росо, лоло бианко,
рукола, лимонов дресинг и млечен сос)

`

Вегетариански ястия

Основни ястия

ПОШИРАНА КРУША С КОЗЕ СИРЕНЕ

250 гр. 14,50 лв.

ПИЛЕШКО ФИЛЕ С ГЪБИ ДЮКСЕЛ

350 гр. 18,90 лв.

ЗАПЕЧЕНА ТИКВИЧКА С ПИЛАФ ОТ КИНОА И ЗЕЛЕНЧУЦИ

250 гр. 14,50 лв.

ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА НА РУЛАДИНА

350 гр. 18,90 лв.

250 гр. 14,50 лв.

ПАТЕШКО МАГРЕ С ГАРАМ МАСАЛА

350 гр. 31,00 лв.

Т-БОН СТЕК

400 гр. 33,90 лв.

АГНЕШКА ПЪРЖОЛА

350 гр. 31,00 лв.

СВИНСКИ ДЖОЛАН ВИЛИДЖ

400 гр. 23,50 лв.

(запечено козе сирене с поширана в Гранд Винтидж Сира круша, с
канела и Могиловски мед)
(пълнена тиквичка с пилаф от киноа, червена и зелена пиперка, лук,
запечена с пармезан, поднесена с филаделфия и млечен сос)

ПАТЛАДЖАН КАПРЕЗЕ

(грилован патладжан с моцареца, доматен сос, гъби манатарки,
домашно песто и кълнове)
*ястието съдържа целина

(пилешка пържола от бут на руладина с магданоз, приготвена на ниска
температура с картофено пюре с трюфел, глазирани репички и Братен джус)

(патешко магре овкусено с гарам масала, поднесено с червена леща с мед
и къри, манго и сос Холандез)

(млечен телешки Т-бон стек, овкусен с пресни билки, поднесен с картофено
пюре и сотиран праз, сметана, трюфел паста и пепър сос)

Рибни ястия
МИДАЛИДАРЕ ПЪРЖЕН ШАРАН С КАРТОФКИ УЕЙДЖИС

(пилешко филе, пълнено с гъби дюксел, сотирани бейби морковчета с
брюкселско зеле и филаделфия и сос Беарнез)

500 гр.

16,50 лв.

(агнешка пържола от бут, приготвена су вид, гарнирана със спаначено ризото
и BBQ сос)

МИДАЛИДАРЕ ПЪРЖЕН ШАРАН С КАРТОФКИ УЕЙДЖИС

1 кг.

29,50 лв.

ФИЛЕ ОТ ПЪСТЪРВА С ПИЛАФ ОТ КИНОА, ФИЛАДЕЛФИЯ
С БЕЙБИ СПАНАК, ЦИТРУСОВА МАЙОНЕЗА И КАПЕРСИ

350 гр.

21, лв.

(свински джолан изпечен на бавен огън с мащерка и розмарин, поднесен с
билкови домашни картофи и собствен печен сос )
* ястието съдържа целина

СЬОМГА САЛСА ВЕРДЕ

350 гр.

30,90 лв.

ЗАЕК С ПРЕСЕН ДЖИНДЖИФИЛ И СИНИ СЛИВИ

ЛАВРАК ФИЛЕ С ПЮРЕ ОТ ЕДАМАМЕ, ЦИТРУСОВА
МАЙОНЕЗА, КАПЕРСИ И ЧЕРИ ДОМАТИ

350гр.

29,00 лв.

(стек от норвежка сьомга, ориз Арборио, сушени домати, поднесен върху
салса верде с аншоа,валериана и маслини таджаска)

00

)

(домашен заек, изпечен на бавен огън с бекон и сини сливи, гарниран
с пюре от червен боб, джинджифил и сос Бейлис)

350 гр. 25,00 лв.

