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Chateau Copsa

Chateau Copsa
Салати
Микс от зелени и червени салати
с авокадо, гриловани скариди и чери домати
250 гр./ 14 лв.
Алерген: 2, 8

Салата Балкан
белени розови домати, прясно изпечена пиперка и овче сирене от
местен производител, мариновано в зехтин, чесън, зелени маслини,
розмарин и босилек
250 гр./ 10.00 лв.
Алерген: 7

Топла салата
прясно изпечени стекове целина и червено цвекло,
овкусени с билки и зехтин
300 гр. / 12.00 лв.
Алерген: 9

Салата от сърцевини на артишок със салса верде
250 гр. / 12.00 лв.
Салата от свеж спанак
със запечено козе сирене, сушени домати и препечени кедрови ядки
250 гр. /12.00 лв.
Алерген: 7, 8

Деликатеси
Плато с френски меки и твърди сирена,
поднесени с препечен хляб
325гр./ 30.00лв.
Алерген: 7, 8

Плато с месни деликатеси,
приготвени по рецепта на Шато Копса
250гр./ 30.00лв.

Chateau Copsa
Топли предястия и специалитети
Камембер с хрупкава коричка от филиран бадем,
поднесен със сладко от боровинки
150гр./ 15.00лв.
Алерген: 1, 3, 7, 8

Охлюви по бургундски в масло и ароматни билки
6 броя в порция/ 12.00лв.
Алерген: 7

Тартар от телешко месо
200 гр. / 28.00 лв.
Алерген: 3, 7

Маринована пъстърва от Бяла река в Севиче стил с авокадо
150 гр./16.00 лв.
Алерген: 4

Фоа гра - пастет от гъши дроб
150 гр./18.00 лв.
Миди Сен жак приготвени на тиган в
сос от домашно масло и шардоне на Шато Копса и пюре от грах
3 броя в порция/ 26.00 лв.
Алерген: 7, 12

Запечен паталджан на фурна
с доматен сос и пармезанова коричка
250гр./ 14.00 лв.
Алерген: 7

Chateau Copsa
Основни ястия
Крехко агнешко от местен производител
с кус- кус и куркума, гарнирано със зеленчуци
350гр./ 29.00 лв.
Алерген: 7

Филетирана пъстърва от Бяла река,
предварително наложена с девисил, поднесена с билков сос,
пюре от целина и карфиол
350гр./ 22.00 лв.
Алерген: 4, 9

Телешко филе с сос от черен трюфел и картофено пюре с трюфел
350гр./ 45.00 лв
Алерген: 7

Патешко магре със сос от боровинки
250гр./24.00 лв.
Телешки стек с пепър сос
гарниран със задушен грах и сладък картоф
300гр./ 30 лв.
Алерген: 7

Свинско бон филе с орехова коричка и билки,
гарнирано с пюре от сладък картоф и пармезан
250гр./ 25.00лв.
Алерген: 7, 8

Гъши дроб с карамелизирани плодове и ром
250 гр./34 лв.
Ризото с манатарки
300 гр./ 18.00 лв
Манатарки задушени в домашно масло и бяло вино
със свежи зелени подправки и люта чушка
250 гр./ 22 лв.
Алерген: 7

Chateau Copsa
Традиционна българска кухня
Кавърма от телешко и свинско месо на късчета,
задушени с вино на шато Копса, лук и подправки
700гр./40 лв. / за двама човека

Ястия от дивеч
по предварителна заявка
Цял заек, задушен със зеленчуци
в гювеч с вино на Шато Копса Зейла Каберне Совиньон
55.00 лв./кг./ 24 часа предварителна заявка
Алерген: 7, 9

Заешко бутче задушено на тиган
с пресни домати и горски билки
400гр./ 30 лв./2 часа предварителна заявка
Алерген: 7, 9

Фазан, задушен на фурна,
с морков и ябълка и с вино Шато Копса Кюве Блан
55.00 лв./кг./ 4 часа предварителна завка
Алерген: 7, 9

Пъдпъдъци, задушени на фурна
със зеленчуци и вино Шато Копса Кюве Руж
45.00 лв./кг./ 2 часа предварителна заявка
Алерген: 7, 9

Еленски бут, предварително маринован,
гарниран с пюре от пъщърнак и гриловани моркови
135.00 лв. 1 кг./ 24 часа предварителна заявка

Chateau Copsa
Ястия от традиционни меса
по предварителна заявка
Домашен петел, задушен със зеленчуци
30.00 лв./ за 4 човека/ 24 часа предварителна заявка
Алерген: 7, 9

Печено прасенце (около 20 кг.)
450.00 лв./ 24 часа предварителна заявка
Алерген: 7

Печена домашна кокошка с кисело зеле и ориз
60.00 лв./ 24 часа преварителна заявка
Алерген: 7

Печено агне с плънка (около 18 кг.)
400.00 лв./ 24 часа предварителна заявка
Алерген: 7

Десерти
Поширана круша
с червено вино Кюве Руж на Шато Копса и ядки
150гр. /9.00лв.
Алерген: 8

Нуга със сладко от грозде
от сорта Мерло от лозята на Шато Копса по домашна рецепта
150гр./10.00лв.
Алерген: 3, 7, 8

Печена тиква с мед и орехови ядки
150 гр./ 7.00 лв.
Алерген: 8

Опияняващ шоколадов тарт
с глазура от тъмен шоколад и червено вино на Шато Копса
150 гр./ 10.00 лв.
Алерген: 1, 7

Печена ябълка с карамелизирана захар и орехи
150 гр./ 7.00 лв.
Алерген: 8

Chateau Copsa
Алергени
1. Зърнени култури, съдържащи глутен - пшеница, ръж,
ечемик, овес, шпелта (вид пшеница) и камут
(вид едра твърда пшеница)
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
8. Ядки: бадеми, лешници, орехи, кашу, бразилски орех, шамфъстък,
орехи, макадамия и орехи куинсленд
9. Целина и продукти от нея
10. Синап и продукти от него
11. Сусамово семе и продукти от него
12. Мекотели и продукти от тях
* В някои от приготвените ястия се съдържат от гореизброените.
Моля попитайте персонала за състава, ако имате притеснения.

