
Вкусно
брънч меню

Насладете се на Вашият престой.

Delicious
Brunch Menu

Enjoy your stay.



Яйца Eggs
Бъркани яйца Scrambled eggs
3 бр. яйца с трюфелово олио, див лук, поднесени върху
квасен бриош.
3 pcs. eggs with truffle oil, wild onion, served on top of brioche
with wild yeast.

Омлет с гъби и спанак
Omelette with mushrooms and spinach 
2 бр. яйца, печурки, бейби спанак, поднесен върху лимецов
квасен хляб.
2 pcs. eggs, agaricus, baby spinach, served on top of spelt bread

Омлет с краве сирене и сушен домат
Omelette with cow cheese
and dried tomatoes
2 бр. яйца, сушени домати, краве сирене, див лук, поднесен върху 
лимецов квасен хляб.
2 pcs. eggs, dried tomatoes, cow cheese, wild onion, served on top of
spelt bread.

Омлет с краве сирене и гъби
Omelette with cow cheese
and mushrooms
2 бр. яйца, краве сирене и печурки, поднесен върху лимецов
квасен хляб.
2 pcs. eggs, cow cheese, agaricus, served on top of spelt bread.

Панагюрски Panagyurski
2 бр. поширани яйца, опържени с червен пипер, поднесени върху 
квасен бриош с млечен сос.
2 pcs. poached eggs with red pepper, served on top of brioche with
wild yeast.

Яйца Бенедикт Eggs Benedict
2 бр. поширани яйца, сос Холандез, поднесени върху квасен 
бриош.
2 pcs. poacherd eggs, sauce hollandaise, served on top of brioche with 
wild yeast.

2 Избери едно.
Choose one.

Насладете се на вкусен двустепенен 
брънч всеки ден от 09:00 до 16:00 на 
цена от 20 лв. на човек.
Изберете по едно ястие от двете части на менюто 
и позвънете на +359 890 114 312. Храната ще е при 
вас до 30 мин.

Enjoy a delicious two-part brunch 
everyday from 09:00 to 16:00 for the 
price of 20 lv. per person.
Choose one dish from the two parts of the menu and 
call +359 890 114 312. The Food will be with you
in 30 min.

Допълнение Addition
Френски кроасан
French croissant

Домашна гранола
Homemade Granola

Смути бол
Smootie

Панкейк с домашно сладко
Pancake with homemade jam

Панкейк с мед
Pancake with honey

1 Избери едно.
Choose one.



Сандвичи Sandwiches
Сандвич на туч с шунка
Grilled sandwich with ham
Печена шунка, кашкавал, сушен домат, квасен хляб.
Grilled ham, cheese, dried tomatoes, yeast bread.

Сандвич на туч с пуешко
Grilled sandwich with turkey
Варено пуешко филе, кашкавал, ябълково чътни, квасен хляб.
Turkey fillet, cheese, apple chutney, yeast bread.

Сандвич на туч с крема сирене
и сушен домат
Grilled sandwich with creme cheese
and dried tomatoes
Крема сирене, сушен домат, магданоз, кашкавал, квасен хляб.
Cream cheese, dried tomatoes, parsley, cheese, yeast bread.

Сандвич на туч с риба тон
Grilled sandwich with tuna
Кашкавал, риба тон, карамелизиран червен лук, квасен хляб.
Cheese, tuna, caramelised red onion, yeast bread.

Клуб сандвич с бекон Club sandwich 
with bacon
Крема сирене, сушен домат, бекон, кашкавал, маруля и яйце, 
поднесен със салата колсло от червено зеле.
Cream cheese, dried tomatoes, bacon, cheese, lettuce and egg, served 
with coleslaw salad.

Клуб сандвич веджи Club sandwich 
veggie
Маслинова паста, сотиран спанак с гъби, пармезан, яйце, 
поднесен със салата колсло от червено зеле.
Olive pesto, sauteed spinach with mushrooms, parmigiano, egg, served 
with coleslaw salad.

Tостове Toasts
Авокадо тост Avocado toast
2 бр. поширани яйца, авокадо, краве сирене, поднесен върху 
лимецов квасен хляб.
2 pcs poached eggs, avocado, cow cheese, served on spelt bread.

Веган тост Veggie toast
Лимецов квасен хляб, пастет от червен боб овкусен с подправки, 
авокадо, нахут, кълнове.
Spelt bread, seasoned red beans pesto, avocado, chickpeas, sprouts.

Салати Salads
Салата Цезар Caesar salad
Микс зелени салати, цезар дресинг, поширано яйце, пармезан, 
крутони от квасен хляб с билки.
Mixed green salad, caesar dressing, poached egg, parmigiano, 
seasoned yeast bread croutons.

Салата спанак и козе сирене
Spinach and goat cheese salad
Бейби спанак, запечено козе сирене, печена тиква с билки, нар, 
тиквени семки и дресинг.
Baby spinach, grilled goat cheese, baked pumking with herbs, pumpkin 
seeds, dressing, pomegranate.

+359 890 114 312За поръчки, моля позвънете на
For orders, please call



www.r-varna.com
booking@r-varna.com
+359 893 325 060

    @RAPARTMENTSVARNA


