
 

 
Добре дошли в 

Ресторант „ Триада“ 
Кулинарно изкушение за всеки вкус 

 

Welcome to 
Restaurant “ Triada”

Culinary experience for every taste
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Салати 

 
Салата Капрезе -350гр. 8.90 лв. 

Домати, моцарела овкусени с 

босилково песто, балсамова редукция, 

гарнирана с кедрови ядки и маслинова 

сол 

Салата с риба тон 250гр. 8.90 лв. 

Микс от листни салатки, риба тон, 

царевица, овкусени с лимонов дресинг 

 

Салата Шопска 350 гр.  6.90 лв. 

 

Традиционна салата с домати, 

краставици, пресни чушки, червен 

лук, краве сирене, овкусена с 

магданозено олио, поднесена с люта 

чушка 

Салата Цезар 300 гр.  9.80 лв 

Айсберг, овкусен със сос Цезар, 

гарнирана с гриловано пилешко филе, 

бекон, яйце, крутони пермезан и 

каперси 

Салата Витаминозна 350 гр. 6.70 лв. 

Червено цвекло, моркови, ябълка, 

овкусена с медено-лимонов дресинг, 

гарнирана с орехи и кълнове 

 
 

Супа на деня 
             250 гр.    3.80 лв. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Salads 

 
Caprese salad -350 g.  8.90 lv. 

Tomatoes, mozzarella  with basil pesto, 

balsamic reduction, garnished with pine 

nuts and olive salt 

 

Salad with tuna 250 g. 8.90 lv. 
 

Mixed leaf salads, tuna, corn, seasoned 

with lemon dressing 
 

Shop Salad 350 g.  6.90 lv. 
 

Traditional salad with tomatoes, 

cucumbers, peppers, red onion, cheese, 

seasoned with parsley oil, served with 

chili pepper 
 

 

 
Caesar salad 300 g. 9.80 lv. 

 

Iceberg, seasoned with sauce Caesar 

garnished with grilled chicken, bacon, 

egg, croutons permezan and capers 
 

 

Vitamin salad 350 g.  6.70 lv. 
 

Beetroot, carrots, apple, flavored with 

honey-lemon dressing, garnished with 

nuts and sprouts 
 
 

 

 

 

 

 

Soup of the day 
250g.   3.80 lv. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Сандвичи 
 

Телешки бургер 350 гр. 12.50 лв. 

Поднесен с картофи уеджис и барбекю 

сос 

Клуб сандвич  350 гр.  9.80 лв. 

Традиционен клуб снадвич поднесен с 

пържени картофи и коктейлен сос 

 

Сандвич с риба тон  300 гр.  10.50 лв. 

 

Поднесен с авокадо, каперси и микс от 

зелени салатки, домати и маслини 

 

Тост с шунка и кашкавал 

300 гр.  7.80 лв. 

Поднесен с домати, краставици, 

маслини и коктейлен сос 

 

 
Брускети 

 
Брускети със сьомга и Филаделфия 

200 гр.  9.80 лв. 

 

Брускети с прошуто домати и каперси 

200 гр.  7.90 лв. 

 

Брускети с домати, моцарела 

босилково песто и балсамова редукция 

250 гр.  8.70 лв. 

Предястия 
 

Запечена моцарела с прошуто 250 гр. 

9.80 лв. 

Поднесено с микс от зeлени салати и 

домати  

 

Панирани калмари 200 гр.  11.80 лв. 

 

Панирани калмари с хрупкава 

коричка, поднесени със сос Ким чи 

 

 

 
 Sandwiches 
 

      Beef burger  350 g. 12.50 lv. 
                Served with fries and barbecue 

sauce 

Club Sandwich  350 g.  9.80 lv. 

 

Traditional club sandwich served with 

fries and cocktail sauce 

 

      Tuna sandwich  300 g.  10.50 lv. 

 

Served with avocado, capers and mixed 

green salads, tomatoes and olives 

 

Toast with ham and cheese 

300 g.  7.80 lv. 

Served with tomatoes, cucumbers, olives 

and cocktail sauce 

 

 

Bruschetta 
 

Bruschetta with salmon and 

Philadelphia 200 g.  9.80 lv. 

 

Bruschetta with prosciutto tomatoes and 

capers  200 g.  7.90 lv. 

 

Bruschetta with tomatoes, mozzarella, 

basil pesto and balsamic reduction 

200 g. 8.70 lv. 

 
Starters 

 

Mozzarella with prosciutto 250 g. 

9.80 lv. 

Served with a mix of green salads and 

tomatoes  

 

Fried calamari 200 g.  11.80 lv. 

 

Fried calamari with crispy crust, served 

with sauce Kim Chi 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аспержи с прошуто 180 гр. 10.80 лв. 

Запечени с прошуто, поднесени със сос 

Холандез 

Карпачо от тиквички, Филаделфия и 

сьомга 180 гр.  9.80 лв. 

Ролца от тиквички, пълнени с 

Филаделфия и сьомга, кедрови ядки, 

див лук и лимонов сос 

Селекция от сухи колбаси 

125 гр.  10.90 лв. 

 

Плато: суджук, луканка,прошуто , 

телешка пастърма 

Плато от Интернационални сирена 

125 гр. 10.90 лв. 

Плато:сирене бри, ементал, синьо 

сирене, кашкавал,  гарнирани със 

сушени плодове и ядки 

 

Прясна паста 
 

Спагети Вегетариана 350 гр.  7.90 лв. 

 

Приготвени с домати конкасе, босилек, 

маслини чесън и пармезан 

Талиателе със сьомгa 350 гр. 12.80 лв. 

Приготвена с филе от сьомга, каперси, 

сушени домати и сметана, поднесена с 

пармезан 

Спагети Болонезе 350 гр. 9.80 лв. 

Приготвени със задушени зеленчуци, 

телешка кайма и доматен сос, 

поднесени с пармезан 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Asparagus with prosciutto  

180 g 10.80 lv. 

Baked with prosciutto, served with 

sauce Hollandaise 

 
 

Zucchini Carpaccio Philadelphia and 

salmon  180g.  9.80 lv. 

Rolls of zucchini stuffed with 

Philadelphia and salmon, pine nuts, 

chives and lemon sauce 

 

 

A selection of meat delicacies  

125 g. 10.90 lv. 

 

Plateau: sausage, salami, prosciutto, 

beef jerky 

 
 

Plateau  of international cheeses 

125 g. 10.90 lv. 

Brie, Emmental cheese, blue cheese, 

topped with dried fruit and nuts 

 

 

Fresh pasta 
 

Spaghetti Vegetarian 350 g.  7.90 lv. 

 

Prepared with tomato concasse, basil, garlic 

and Parmesan 

 
Tagliatelle with salmon  350 g.  12.80 lv. 

 

Prepared with fillet of salmon, capers, 

sun-dried tomatoes and cream, served 

with Parmesan 

 

Spaghetti bolognese 350 g. 9.80 lv. 

Prepared with steamed vegetables, 

ground beef and tomato sauce, served 

with Parmesan 

 



 

 

 

 
 

 

 

    Ризото с телешко и манатарки 350 

гр. 15.90 лв. 

 

Телешко бон филе, ориз арборио, 

манатарки, домати конкасе и 

пармезан 

Основни ястия 
 

Пилешко роле 350 гр.  11.90 лв. 

Печено пилешко филе, пълнено с 

скаморца, каперси и сушени доманти, 

поднесено със задушен ориз и бял 

винан сос 

Телешки пепър стек  350 гр.  26.80 лв. 

Телшеко бон филе, поднесен с 

картофени пюре, грилована печурка и 

пепър сос 

 

Патешко магре  350 гр.  19.80 лв. 

Печено патешко филе, върху канапе 

от задушени зеленчуци, поднесено с 

баничка с бяло сирене 

Свинско бон филе  350 гр. 14.80 лв. 

Печено бон филесъс селекция от 

подправки, поднесено с картофено 

пюре и сос от горски гъби 

Скариди Провансиале 300 гр. 18.60 лв. 

Тигрови скариди, сотирани 

приготвени със зеленчуци, ориз и 

перно 

Печен лаврак/ципура 400 гр. 18.90 лв. 

Поднесено с гриловани зеленчуци, 

зелени подправки и лимон 

 

 
 
 

 

 
 

Risotto with beef and mushrooms 350 g. 

15.90 lv. 

 

Beef fillet, rice arborio, mushrooms, tomatoes 

concase and parmesan  

 

Main dishes 

 
Chicken roll  350 g.  11.90 lv. 

 
Roasted chicken fillet stuffed with scamorza, 

capers and dried domanti served with 

steamed rice and white wines sauce 

 
Beef pepper steak  350 g.  26.80 lv. 

 

Beef fillet served with potato puree, grilled 

mushroom and pepper sauce 

 
 

Duck magret  350 g.  19.80 lv. 

Roast duck fillet on a bed of steamed 

vegetables, served with white cheese 

 
Pork tenderloin 350 g. 14.80 lv. 

Roast pork filesas selection of spices, served 

with mashed potatoes and a sauce of wild 

mushrooms 

 

Shrimp Provencal 300 g.  18.60 lv. 

Тiger shrimp sauteed cooked with vegetables, 

rice and Pernod 

 
 

Seabass / Bream in oven 400 g. 18.90 lv. 

Served with grilled vegetables, herbs and 

lemon 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Филе от сьомга на грил 

350 гр. 21.80 лв. 

 

Гриловано филе, поднесено с 

шафранов ориз, тиквичка, сушен 

домат, зелени билки и лимон 

 

Морско трио 270 гр.  23.80 лв. 

Тигрова скарида, октопод,бейби 

калмари, поднесени с топка ориз, 

доматен сос, каперси и лимон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmon grilled fillet 350 g. 21.80 lv. 

Grilled fillet, served with saffron rice, zucchini, 

dried tomatoes green herbs and lemon 

 

 

 

Sea trio  270 g. 23.80 lv. 

Tiger shrimp, octopus, baby squid, served with 

a ball of rice, tomato sauce, capers and lemon 

. 

 

 

 

 

 

 

Десерт на деня  
170 г.  4.60 лв. 

 
 

 

Deserts of the day  
170 g.  4.60 lv 

 
 

 

 

 

 

 

 


