Студени и топли предястия
Starters

Салати, основни ястия и домашна прясна паста
Salads, main courses and homemade pasta

Гуакамоле с домашен тортила чипс, 200 г – 10.90 лв.
Guacamole with home-made tortilla chips (1)

Зелена салата с морков и краставица, катък и печени семки 300 г - 9,80лв
Green salad, carrots and cucumber, yoghurt, roasted seeds (7,8,9,10,13)

Дип от печен патладжан с ахчак, брускети, пикантен зехтин, 200г - 9,40лв
Roasted aubergine dip with yogurt, crostini, harissa olive oil (1,7,8)

“Цезар” - айсберг, пармезан, панчета, крутони, дресинг с аншоа, авокадо, 300г - 13,40лв
Caesar salad with avocado (1,4,7,10,13)

Чиния със сирена, 150 г – 13,40 лв.
Cheese platter (7)

Домати, рукола, бяло сирене, брускети и песто, 350 г - 10,90 лв.
Tomatoes, rocket, white cheese, crostini and pesto (1,7,8)

Чиния със сушени меса и салами, 100 г - 12,40 лв.
Cold cut meat platter (9)

Телешки бъргър, чипс от кефалотири, сушен домат и колсло, 400 г – 15.40 лв.
Cheese burger, cheese crisp, dried tomatoes and coleslaw (1, 3,7,9,10,13)

Мариновано сирене, маслини, капери, сушени домати, домашен хляб, 120г - 8,40лв.
White cheese, olives, capers and dried tomatoes, home-made bread (1,7,12,13)

Свински котлет с картофено пюре и пепър сос, 400 г - 15,40 лв.
Pork chop with potato puree, sauce au poivre (1,3,4,9,10,13)

Тиролски бут, “Липтауер”, скоун с тиквени семки и билки, 150 г – 9.40 лв.
South Tyrolean Speck, Liptauer, pumpkin seed & herbs scone (1,7,8,9,10,13)

Риба за деня – попитайте вашия сервитьор, 350 г - 18,40 лв.
Fish of the day – please ask your waiter (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14))

Бурата, Еленски бут, чери домати, маринован артишок, зехтин, 250 г – 16.40 лв.
Fresh burrata cheese, dry cured ham, cherry tomatoes, artichokes, olive oil (7,13)

Талиятеле с доматен сос, пресен босилек и пармезан 300г – 13,40 лв.
Tagliatelle with tomato sauce, fresh basil, parmesan (1,3,7,8,9,13)

Скариди на фурна с домати, узо и гръцко сирене, 250г – 15,90 лв.
Shrimps grilled with tomatoes, aniseed and kefalotiri cheese (2,7,9)

Талиателе с телешко рагу, паста от черен трюфел, пармезан, 300 г - 14,90 лв.
Tagliatelle with beef ragout and black truffle paste (1,3,7,8,9,13)

Черноморски миди задушени с бяло вино, билки и чесън, 500г - 12,40лв
Black mussels stewed with white wine, herbs and garlic (7,14)

Талиателе с панчета, спанак и шафран, млечна сметана , пармезан, 350 г - 15,40 лв.
Tagliatelle with pancetta, spinach, saffron, cream and parmesan (1,3,7 ,9,13)
Десерти - попитайте вашия сервитьор - 150 г - 5,90 лв.
Desserts - ask your waiter (1,3,5,6,7,8,12)
Хляб: за един, 100 г - 1,20 лв. / за двама, 200 г - 2,20 лв.
Bread: for 1 or 2 Persons (1,7)

Продукти, неподходящи за хора, алергични към тях,
използвани в приготовлението на ястията от нашето меню:
1.Зърнени култури (съдържащи глутен); 2. Ракообразни и продукти от тях; 3.
Яйца и продукти от тях; 4. Риба и рибни продукти; 5. Фъстъци и продукти от
тях; 6. Соя и соеви продукти; 7. Мляко и млечни продукти (включително
лактоза); 8. Ядки; 9. Целина и продукти от нея; 10. Синап и продукти от него; 11.
Фъстъци и продукти от тях; 12.Серен диоксид и сулфити; 13. Лупина и продукти
от нея; 14. Мекотели и продукти от тях.

Уважаеми клиенти, информираме ви, че Grape Central приема плащания само в брой.
Dear customers, for your information we accept payments in cash only.

В периода 16.00 – 19.00 ч. кухнята предлага само студени предястия.
Between 16.00 and 19.00 we serve cold starters only.

Безалкохолни напитки и бира
Soft drinks & beer
Мин. вода "Михалково", 500 мл - 1.60 лв.
Michalkovo mineral water
Мин. вода "Михалково", 1,5 л - 4.50 лв.
Michalkovo mineral water
Газирана вода "Михалково", 300 мл - 1.60
лв.
Michalkovo naturally sparkling water
Сиропи, натурални или газирани, 200мл 2.30лв
Fruit Juice Syrups - still or sparkling
Прясно изцеден сок, 280мл - 4,50 лв.
Fresh juices
Крафт бира, 330 мл - 5.90 лв.
Craft beer
Топли напитки
Hot drinks
Еспресо, 60 мл - 2,40 лв.
Espresso
Капучино, 180 мл - 2,90 лв.
Cappuccino
Чай, 200 мл - 2,90 лв.
Tea
Алкохолни напитки, 50 мл
Spirits
Si!, Едоардо Миролио, винена ракия - 4,20
лв.
Si! Edoardo Miroglio, grappa
"Бастуните", мискетова ракия - 5,10 лв.
„Bastunite”, muscat rakia
Троянска сливова, 7-годишна - 4,50 лв.
Troyan plum rakia, 7 years old
Малинова ракия Зарич – 9,70 лв.
Raspberry rakia Zaric
Дюлева Ракия Хубертова – 6,40 лв.
Quince Rakia Hubertova
Калвадос, 2-годишен - 6,90 лв.
Calvados, 2 years old

Водка “Абсолют” - 4,00 лв.
Absolut vodka
Джин “Бифитър” - 4,30 лв.
Beefeater gin
Рикар / Перно - 3.90 лв.
Ricard / Pernod
Ром “Хавана Клуб”, 3-годишен - 4,50
лв.
Havana Club, 3 years old
Мартини Драй (100 мл) - 5,30 лв.
Martini Dry
Кампари - 3,90 лв.
Campari
Рамацоти (25 мл) - 2,80 лв.
Amaro Ramazzotti
Фернет Бранка (25 мл) - 3,10 лв.
Fernet-Branca
Бранка Мента (25мл) - 2,90 лв.
Branca Menta
Грантс Ейл Каск - 4,60 лв.
Grant's Ale Cask
Гленфарклас Херитидж, 8-годишно,
сингъл малц - 6.20 лв.
Glenfarclas Heritage, 8 Years old,
single malt
Балвини, 12-годишно - 7,20 лв.
Balvenie 12 Years old
Strathisla, 12 Years old, pure malt
Гленфидих, 15-год., сингъл малц 9,20 лв.
Glenfidich 15 Years old, single malt
Туламор Дю, ирландско уиски - 4.80
лв.
Tullamore D.E.W. Irish whiskey
Илайджа Крейг, 12-год. бърбън 7,70 лв.
Elijah Craig 12 years old bourbon
Коняк Мартел VSOP - 8,00 лв.
Martell cognac VSOP

