ХЛЕБЧЕТА НА ПЕЩ
Италианска чеснова фокача
Италианска фокача с домати,
босилек и майонеза
Италианска фокача с масло,
шарена сол и пармезан
Чесново хлебче със сирене и кашкавал
Багета пълнозърнеста
Багета натурална с масло
Багета с яйца и маслини
Багета микс
Питка
Лимец

180 гр. 1,50 лв.
270 гр. 2,70 лв.

Сирене
Кашкавал
Ементал
Козе сирене
Президент
Шунка
Бекон
Луканка
Пиле
Калмари
Домати (100 гр.)
Гъби
Маслини
Айсберг
Царевица
Сушени домати
Авокадо

430 гр. 10,00 лв.

ЯСТИЯ ОТ СВИНСКО МЕСО
Шницел по Виенски

400 гр. 7,80 лв.

Свинско рипиене

400 гр. 9,20 лв.

/поднесен с пържени картофки/

220 гр.
200 гр.
70 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
70 гр.

СОСОВЕ – 60 мл.
Рома – майонеза, кисело мляко,
пикантна подправка
Маринара – доматен сос, чесън, подправки
Дяволо – доматен сос, лют пипер, подправки
Майонеза с чесън
ДОБАВКИ – 50гр.

Пилешки сач със зеленчуци

2,70 лв.
2,70 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,20 лв.
1,20 лв.
0,70 лв.
0,70 лв.

1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.

/свинско бон филе, моцарела, домати, сотирани зеленчуци/

Свински джолан с картофи
и кисели краставици
Свински сач със зеленчуци
Свински котлет с ребро,
полят с чедър сос

/с млечна царевица и броколи/

Свинско печено с деми-териаки сос
и картофено пюре
Мариновани свински филенца
с розмарин и мента

Топено сирене
Моцарела
Фета
Пармезан (30 гр.)
Синьо сирене
Кренвирши
Прошуто
Пеперони
Лакса
Риба тон
Маслини
Спанак
Рукола
Манатарки
Чушки
Кисели краставички
Яйце

1,20 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
2,50 лв.
1,80 лв.
1,20 лв.
2,20 лв.
2,20 лв.
2,20 лв.
2,20 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,80 лв.
0,70 лв.
0,70 лв.
1,00 лв.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
ЯСТИЯ ОТ ПИЛЕШКО МЕСО
Пилешки медальони с моцарела,
круши и мак

380 гр. 8,70 лв.

Пилешко руло със спанак и чедър

410 гр. 9,20 лв.

Пиле със синьо сирене и спанак
Панирани пилешки филенца
с пармезан

370 гр. 9,50 лв.

/поднесени със свежа салата/

/поднесено върху доматен сос и паста/

/поднесени върхи ризото с гъби/

370 гр. 9,40 лв.

450 гр. 11,40 лв.
380 гр. 8,90 лв.
360 гр. 10,50 лв.

/поднесени с печени картофки и сушени домати/

ЯСТИЯ ОТ ТЕЛЕШКО МЕСО
Осо буко от телешки джолан
/поднесен с билково ризото/

1,00 лв.
1,20 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
2,50 лв.
2,20 лв.
2,20 лв.
1,00 лв.
0,70 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.

420 гр. 7,70 лв.
430 гр. 10,80 лв.

Телешко сукалче с печен сос
и картофено пюре
Телешки каренца с аспержи,
свежа салата и сос Беарнез
Телешки пепър стек
с пържени картофи
РИБНИ ЯСТИЯ
Филенца от пастърва
със зеленчуци и сос Беарнез
Филе от сьомга на скара

/поднесено със спагети с песто и спанак/

Панирани филенца от пастърва
със задушени зеленчуци
Ципура на плоча с билков ориз и чери
Лаврак на плоча
със сотирани тиквички
Кралски скариди с лайм и коняк
Скариди на шиш с ризото
с домати и босилек
ПЕЧЕНИ МЕСА НА ПЕЩ
Младо агнешко на жар
Телешко сукалче на жар
Сочно прасенце на жар
Младо зайче на жар

370 гр. 13,30 лв.
330 гр. 10,50 лв.
300 гр. 17,40 лв.
320 гр. 19,40 лв.

300 гр. 8,90 лв.
330 гр. 12,30 лв.
350 гр. 9,10 лв.
350 гр. 12,70 лв.
350 гр. 14,40 лв.
200 гр. 18,30 лв.
310 гр. 11,40 лв.
1 кг.
1 кг.
1 кг.
1 кг.

18,00 лв.
18,00 лв.
18,00 лв.
12,00 лв.

СПЕЦИАЛИТЕТИ НА ЖАР

Всички ястия са поднесени с гарнитура /2 вида салата и
картофки/ и пърленка с масло

Гурманска плескавица на жар
Бела вешалица на жар
Сръбски кебапчета – 10бр.
Адана кебап на жар
Пилешки шиш със зеленчуци на жар
Свински шиш със зеленчуци на жар
Телешки шиш със зеленчуци на жар
Свински врат на жар
Пилешки бон филенца на жар
Свинска кълцаница на жар
Плато скара на жар

500 гр. 10,40 лв.
500 гр. 12,20 лв.
550 гр. 8,60 лв.
600 гр. 8,40 лв.
500 гр. 7,60 лв.
500 гр. 8,30 лв.
450 гр. 17,30 лв.
550 гр. 9,10 лв.
500 гр. 6,40 лв.
460 гр. 5,10 лв.
1250 гр. 26,00 лв.

/пилешко филе, свинска пържола, свинско шишче, пилешко
шишче, плескавица, кюфте, кебапче, кълцаница/

ГАРНИТУРИ – 200 гр.
Пържени картофи
Задушени картофи
Картофено пюре
Зеленчуци на скара
Задушени зеленчуци
Задушен ориз
Аспержи с билки в масло
Свежа гарнитура
Мачкани картофи със зелени подправки

2,00 лв.
2,00 лв.
2,20 лв.
2,20 лв.
2,00 лв.
1,80 лв.
3,80 лв.
2,20 лв.
2,20 лв.

ДЕСЕРТИ
Крем Казабланка
Крем Брюле с мента и бадеми
Панакота с ананас
Шоколадово суфле със сладолед
Профитероли със шоколад и плодове
Баклава с орехи и канела
Италианско тирамису
Торта с два вида мус
Палачинкова торта с боровинков декорфрут
Ягодово парфе върху бисквита
Ябълков пай с ликьор и сладолед
Шоколадово брауни

4,00 лв.
3,50 лв.
3,80 лв.
4,50 лв.
3,40 лв.
2,50 лв.
4,00 лв.
4,50 лв.
3,80 лв.
4,40 лв.
4,80 лв.
4,50 лв.

МЕНЮ ЗА ДОСТАВКИ
Работно време
10.30 - 22.30 ч.

Класическа пица на пещ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
/При поръчка под 15 лв., цена на доставка 2 лв./

• Безплатна опаковка
• Време за доставка: до 45 мин.

076 /

67 07 07

www.restaurant-casablanca.eu
гр. Перник, ул. Благой Гебрев 70

0887 17 07 07

Получавате 10% отстъпка
при вземане на поръчката от ресторанта

КЛАСИЧЕСКА ПИЦА НА ПЕЩ
Всички пици се приготвят на пещ с оригинална
италианска моцарела

Малка Handmade Голяма Семейна
(28 см.) (28 см.) (33 см.) (56 см.)

Пица Маргарита

3,70 лв. 3,90 лв. 4,60 лв. 11,70 лв.

300 гр. 320 гр. 415 гр.
/дометен сос, моцарела, зехтин, риган, маслина/

Пица Вюрстел

1110 гр.

4,50 лв. 4,70 лв. 5,40 лв. 14,40 лв.

435 гр. 455 гр. 640 гр. 1550 гр.
/доматен сос, моцарела, кренвирши, пушено сирене, зехтин,
риган/

Пица Вегетариана

4,30 лв. 4,50 лв. 5,10 лв. 13,70 лв.

460 гр. 480 гр. 600 гр.
/доматен сос, моцарела, лук, гъби, пресни чушки,
маслини, зехтин, риган/

Пица Капричоза

1490 гр.

6,10 лв. 6,30 лв. 7,50 лв. 19,60 лв.

485 гр. 505 гр. 700 гр. 1730 гр.
/доматен сос, моцарела, шунка, гъби, зехтин, риган/

Пица Кариола

4,90 лв. 5,10 лв. 6,90 лв. 18,40 лв.

485 гр. 505 гр. 675 гр. 1670 гр.
/доматен сос, моцарела, бекон, лук, яйце, зехтин, риган/

Пица Пеперони

6,20 лв. 6,40 лв. 8,20 лв. 22,60 лв.

365 гр. 385 гр. 520 гр. 1250 гр.
/доматен сос, моцарела, пикантен колбас пеперони,
маслини/

Пица с риба тон

5,60 лв. 5,80 лв. 7,90 лв. 21,70 лв.

445 гр. 480 гр. 640 гр. 1400 гр.
/доматен сос, моцарела, риба тон, лук, кисели краставички,
каперси, лимон, риган, маслини/

Пица Четири сирена 5,60 лв. 5,80 лв. 7,90 лв. 20,70 лв.

400 гр. 420 гр. 570 гр. 1400 гр.
/доматен сос, моцарела, четири вида сирена, зехтин,
пресни домати/

Пица Четири
сирена – лукс

6,70 лв. 6,90 лв. 7,90 лв. 23,70 лв.

445 гр. 465 гр. 560 гр. 1400 гр.
/доматен сос, биволска моцарела, Ементал, Президент,
синьо сирене, зехтин, пресен домат/

Пица Пошуто крудо 5,90 лв. 6,10 лв. 7,50 лв. 23,50 лв.

540 гр. 560 гр. 780 гр. 1890 гр.
/доматен сос, моцарела, шунка, прошуто, гъби, маслини,
зехтин, риган/

Пица Прошуто
е фунги

6,10 лв. 6,30 лв. 7,50 лв. 23,90 лв.

350 гр. 380 гр. 530 гр. 1270 гр.
/доматен сос, моцарела, манатарки, прошуто, зехтин/

Пица Морски дарове 5,90 лв. 6,10 лв. 7,30 лв. 21,90 лв.

495 гр. 515 гр. 645 гр. 1350 гр.
/доматен сос, моцарела, морски деликатеси микс овкусени
със средиземноморски сос/

Опитайте домашно
приготвена прясна паста

Пица Тоскана

6,10 лв. 6,30 лв. 8,10 лв. 24,30 лв.

Пица Бонифачо

6,10 лв. 6,30 лв. 7,90 лв. 23,50 лв.

580 гр. 600 гр. 745 гр 1850 гр.
/доматен сос, моцарела, шунка, бекон, яйце, пресни чушки,
зехтин, риган/
560 гр. 580 гр. 780 гр. 1950 гр.
/доматен сос, моцарела, пилешко филе, топено сирене,
царевица, кисели краставички/

Пица Песто

4,60 лв. 4,80 лв. 5,90 лв. 17,70 лв.

415 гр. 435 гр. 575 гр. 1370 гр.
/сос песто, моцарела, пресен домат, маслини, зехтин,
риган/

Пица
Куатро стаджони

5,10 лв. 5,30 лв. 6,60 лв. 19,80 лв.

470 гр. 490 гр. 655 гр. 1400 гр.
/доматен сос, моцарела, шунка, гъби, аншоа ,маслини,
зехтин, риган/

Пица Маджоре

6,50 лв. 6,70 лв. 8,20 лв. 24,60 лв.

475 гр. 495 гр. 670 гр. 1420 гр.
/доматен сос, моцарела, луканка, италиански колбас,
пилешко филе, топено сирене, зехтин/

Пица Венеция

6,30 лв. 6,50 лв. 8,10 лв. 24,30 лв.

460 гр. 480 гр. 655 гр. 1380 гр.
/доматен сос, моцарела, пилешко филе, кисели краставички,
маслини, зехтин, риган/

САЛАТИ
Шопска салата

320 гр. 3,90 лв.

/поднесена с ароматна маринована люта чушка/

Овчарска салата
Гръцка салата с фета сирене
Зелена салата с яйце
Салата от белени домати
с биволска моцарела
Салата Рукола

400 гр. 4,90 лв.
370 гр. 4,90 лв.
260 гр. 3,90 лв.
350 гр. 5,90 лв.
230 гр. 8,70 лв.

/рукола, чери домати, пармезан, зехтин, балсамико/

Зелена салата
с мариновано пилешко филе

350 гр. 6,80 лв.

Салата Капоната

380 гр. 6,90 лв.

Салата Халуми

320 гр. 6,20 лв.

/зелена салата, пил филе, белени домати, кашкавал, сос
тартар/
/айсберг, лоло росо, краставици, моркови, маслини, пил.
филе със сусам, пармезан, млечен сос, брускета/

/зелена салата, пр спанак, халуми, суш домати, орехи/

Салата с фета сирене, домати,
печ чушки и чесън
Салата Цезар

350 гр. 5,70 лв.
350 гр. 6,80 лв.

/айсберг, рукола, чери домати, пил филе, пармезан,
млечен сос, кротони/

Опитайте пици на пещ
по оригинална италианска рецепта

Салата с ароматно козе сирене

350 гр. 9,60 лв.

Салата Мелиджано

300 гр.

/запечено козе сирене, микс свежи салатки,
сушени домати, смокини/

5,10 лв.

/патладжани, домати, пестo, сирене с пресни билки/

Панирани пилешки филенца
в картофена панировка
300 гр.
Свински ребърца с печен сос и сусам 350 гр.

/върху канапе от хрупкава тортила/

6,60 лв.
7,50 лв.

/микс свежи салатки, кротони, октопод, каперси, филиран
бадем/

Панирани бейби калмари
с пикантен сос
Хрупкави тиквички
по Гръцки с млечен сос
Манатарки в зехтин
Телешки език в масло
Свински дроб по селски
Гъши дроб
с карамелизирани праскови
Запечен октопод на плоча
с лимонов дресинг и авокадо
Топло плато

/пушена сьомга, айсберг, филаделфия, авокадо, чери, яйце,
меден дресинг/

ДОМАШНО ПРИГОТВЕНА ПРЯСНА ПАСТА
Спагети Аматричана
400 гр.

6,90 лв.

Спагети Болонезе

370 гр.

5,90 лв.

Спагети Карбонара

370 гр.

5,90 лв.

340 гр.
370 гр.

5,40 лв.
5,60 лв.

370 гр.

7,90 лв.

370 гр.
370 гр.
370 гр.

8,90 лв.
8,90 лв.
6,70 лв.

370 гр.
370 гр.
350 гр.

6,10 лв.
5,90 лв.
7,90 лв.

370 гр.
350 гр.

9,90 лв.
7,00 лв.

Салата Романа

330 гр. 6,40 лв.

Салата Риба тон

360 гр. 5,90 лв.

Салата Медитеранео

350 гр. 7,90 лв.

/пр. спанак, грейпфрут, орехи, фета, краставици, моркови,
пармезан/

/рукола, краставици, моцарела, песто, чери домати,
билкова брускета, риба тон/

/хрупкави калмари, чери, пресен лук, рукола, айсберг,
авокадо, лимонов дресинг/

Хрупкава салата с маринован октопод 310 гр. 11,70 лв.

Салата Лакса

370 гр. 8,70 лв.

Салата Пасифик

370 гр. 5,70 лв.

/марула, домати, царевица, ементал, риба тон, млечен
сос/

СТАРТЕРИ И ПРЕДЯСТИЯ
Тартар от сьомга с авокадо
Гуакамоле

220 гр. 7,70 лв.
200 гр. 5,50 лв.

/бекон, гъби, яйце, сметана, кашкавал/

ПЛАТА И БРУСКЕТИ
Брускети с прясна моцарела
Брускети с пушена сьомга
Брускети с прошуто и пармезан
Комбинирано плато брускети
Селекция колбаси
Селекция сирена

250 гр. 4,50 лв.
250 гр. 5,10 лв.
250 гр. 5,10 лв.
500 гр. 8,70 лв.
200 гр. 22,00 лв.
200 гр. 24,00 лв.

РИЗОТО
Ризото с диви гъби и пармезан
Ризото с пиле и зеленчуци
Ризото със сьомга и спанак
Ризото с телешко, аспержи
и сушени домати
Ризото с морски дарове

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ
Панирани топени сиренца

220 гр. 5,90 лв.

Трио сиренца в корнфлейкс
с млечен сос
Хрупкави кашкавалени хапки

280 гр. 6,70 лв.
250 гр. 5,20 лв.

Опитайте напълно обновеното
меню на ресторант „Казабланка“

270 гр. 5,60 лв.
150 гр. 12,60 лв.
150 гр. 6,50 лв.
350 гр. 4,50 лв.
220 гр. 19,40 лв.
230 гр. 17,20 лв.
400 гр. 14,80 лв.

/кайма, дом сос, зеленчуци, чесън, кашкавал/

Ролца от тиквички и патладжани
с филаделфия
240 гр. 4,90 лв.
Тарама хайвер с препечени хлебчета 150 гр. 3,90 лв.
Телешко карпачо с пармезан,
рукола и балсамико
150 гр. 9,90 лв.

/поднесени със сос от боровинки/

9,70 лв.

/шунка, бекон, маслини, чесън, дом сос, босилек, пармезан/

Талиятели с домати,
моцарела и босилек
Талиятели с пиле и броколи
Талиятели със сьомга,
тиквички и пармезан
Талиятели с песто,
скариди и пармезан
Талиятели с телешко и домати
Пене Арабията

/авокадо, белен домат, пресен лук, подправки, зехтин,
лимон, брускети/

250 гр.

СУПИ - 300 мл.
Домашна пилешка супа
Супа топчета
Телешко варено
Шкембе чорба
Спаначена крем супа с яйце и кисело мляко
Пикантна доматена супа с морски дарове

Опитайте обедното меню
на ресторант „Казабланка“

1,80 лв.
1,80 лв.
3,00 лв.
1,80 лв.
2,20 лв.
4,00 лв.

