
ресторант Capella
Burgas Plaza Mall

Меню



Предлагаме на
вашето внимание

нашето обновено меню

Насладете се на
нашите предложения

Bon appetit!



Салати
Шопска салата 350 г - 5,99 лв.
домати, краставици, чушки, краве сирене,
червен лук,магданоз
Алергени: мляко и млечни продукти

Цезар 320 г - 8,25 лв.
айсберг, пилешко филе, чери домати, чеснови крутони,
люспи от пармезан, бекон, Цезар дресинг
Алергени: мляко и млечни продукти, зърнени култури, синап, сулфити

Капрезе 300 г - 7,99 лв.
белени домати, моцарела, босилково песто
Алергени :мляко и млечни продукти

Микс салати със скариди 350 г - 8,49 лв.
рукола, айсберг, зелена салата, скариди, чери домати,
гризини, лимонено-маслен дресинг
Алергени: мляко и млечни продукти, сулфити



Предястия
Пържени парти кюфтенца от кайма със 250 г - 7,99 лв.
сос по избор
Алергени:  яйца, глутен и зърнени култури

Панирани пилешки филенца с 250 г - 7,99 лв. 
корнфлейкс със сос по избор 
Алергени: мляко и млечни, яйца, глутен и зърнени култури

Панирани топени сиренца със сос по избор 200 г - 7,99 лв.
Алергени:  мляко и млечни, яйца, глутен и зърнени култури 

Пържени картофи 250 г - 4,49 лв.
Алергени: хлебни, глутен

Пържени картофи със сирене 300 г - 4,99 лв.
Алергени:  хлебни , глутен, мляко и млечни

Чипс 200 г - 4,99 лв.
Алергени: хлебни, глутен

Добави сос по избор 
Кетчуп

Горчица

Барбекю

Боровинков сос

Соево-чеснова майонеза

Пикантна доматена салца



Паста
Спагети Болонезе 350 г - 7,90 лв. 
спагети, кайма, доматен сос, лук, морков, пармезан
Алергени: глутен, мляко и млечни продукти

Спагети Карбонара 300 г - 7,49 лв.
прясна паста, сметана, лук, бекон, подправки, люспи пармезан
Алергени: млечни продукти, яйца, зърнени култури

Талиателе със скариди 300 г – 8,99 лв.
талиателе, скариди, сметана, чесън,
пармезан, лук, зехтин, вино
Алергени: 

Пици 
Маргарита 320 г - 6,49 лв.
доматен сос, моцарела, босилек, зехтин
Алергени: млечни продукти, глутен, зърнени култури

Капричоза 400 г - 8,99 лв.
доматен сос, прошуто котто, гъби, моцарела, зехтин
Алергени: млечни продукти, глутен, зърнени култури

Стела 400 г - 8,99 лв.
сметана, гриловано пилешко филе, топено сирене,
краве сирене, моцарела, яйце, зехтин
Алергени: млечни продукти, яйца, глутен, зърнени култури

Куатри  формаджи 400 г - 7,99 лв.
доматен сос, краве сирене, синьо сирене,
топено сирене, моцарела, зехтин
Алергени: млечни продукти, глутен, зърнени култури

Пепероне 400 г – 8,99 лв.
доматен сос, моцарела, италиански пикантен салам, зехтин
Алергени: млечни продукти, глутен, зърнени култури

Фокача 150 г - 1,99 лв.
Алергени: зърнени култури



Скара
Домашни кюфтета 450 г - 9,90 лв.
от мляно свинско и телешко месо с
гарнитура по избор
кюфтета от свинска кайма и червен лук,
магданоз и ароматни подправки
Алергени: сулфити

Мариновано пилешко филе с 450 г - 9,90 лв.
гарнитура по избор
Алергени :сулфити

Свински ребра с чипс и сос барбекю 650 г – 13,99 лв.
Алергени :сулфити

Пушени свински наденички със сос по избор 300 г – 8,49 лв.
Алергени: сулфити

Пилешки наденички с 300 г – 7.49 лв.
пържени картофи и сос по избор
Алергени: сулфити

Добави гарнитура по избор
Едросмляна лютеница
Пържени картофи
Свежа салата
Домати и краставици

Гарнитури и сосове при допълнителна поръчка
Едросмляна лютеница 100 г - 1,99 лв.
Пържени Картофи 150 г – 2,99лв.
Свежа салата 200 г - 2,99 лв.
Домати и краставици 200 г - 2,99 лв.
Кетчуп 50 г - 0,99 лв.
Горчица 50 г - 0,99 лв.
Соево-чеснова майонеза 50 г - 0,99 лв.
Барбекю сос 50 г - 0,99 лв.
Боровинков сос 50 г - 0,99 лв.
Пикантна доматена салца 50 г - 0,99 лв.

Тортила
Тортила с гарнитура по избор 520 г – 10,90 лв.
тортила, соево-чеснова майонеза, пилешко филе,
чедър, яйце, свежа салата
Алергени: зърнени култури и глутен, млечни продукти, яйца, соя



Десерти
Десерти на деня 4,99 лв.



Винен лист
Бели вина

Логодаж шардоне 750 мл - 18,90 лв.

Ле Блан Катаржина Совиньон Блан 750 мл - 26,90 лв.

Ле Амандие Катаржина 750 мл - 45,90 лв.
шардоне и совиньон блан

Червени вина:

Логодаж Мелкик 55 750 мл - 18,90 лв.
ранна, мелнишка лоза

Ле Руж Катаржина 750 мл - 26,90 лв.
купаж мерло, каберне совиньон

Куесчън Марк Катаржина 750 мл - 45,90 лв.
купаж от каберне совиньон и мерло

Розе

Логодаж Нобиле 750 мл - 18,90 лв.
розе от широка мелнишка лоза

Ле Розе Катаржина 750 мл - 26,90 лв.
купаж сира, малбек и каберне фран 

Наливни вина

Чаша вино – бяло/ червено/ розе 180 мл - 3,00 лв.

Кана вино – бяло/ червено/ розе 500 мл - 7,90 лв.

Гарафа вино – бяло/ червено/ розе 1 л - 13,90 лв.



Напитки
Топли напитки

Еспресо 40 мл - 1,90 лв.
Еспресо без кофеин 40 мл - 1,90 лв.
Капучино 200 мл - 2,90 лв.
Мляко с какао 200 мл - 2,90 лв.
Мляко с нес кафе 200 мл - 2,90 лв.
Горещ шоколад „Ераклея” 150 мл - 3,99 лв.
Чай с мед 200 мл - 1,90 лв.
Каничка мляко 50 мл - 0,50 лв.
Бита сметана 50 мл - 0,50 лв.

Безалкохолни

Кока-кола, Фанта, Спрайт, Швепс 250 мл - 2,50 лв.
Сода 250 мл - 1,50 лв.
Натурален сок „Капи“ 250 мл - 2,50 лв.
Студен чай „Фюзтий“ 250 мл - 2,50 лв.
Минерална вода „Банкя” 330 мл - 1,70 лв.
Айрян 200 мл - 1,50 лв.
Кана айрян 1 л - 5,90 лв.
Ред бул 250 мл - 4,99 лв.
Бяло фрапе 200 мл - 2,50 лв.
Черно фрапе 200 мл - 1,90 лв.
Фреш 200 мл - 4,70 лв.

Лимонади

Домашна лимонада 250 мл - 2,90 лв.
 500 мл - 4,90 лв.
 1 л - 8,90 лв.

Домашна плодова лимонада 250 мл - 2,90 лв.
500 мл - 4,90 лв.

  1 л - 8,90 лв.

Бира
Каменица светло, бутилка 500 мл - 3,90 лв.
Каменица фреш 500 мл - 3,90 лв.
сезонно предложение

Каменица  тъмно 500 мл - 3,90 лв.
сезонно преложение

Каменица светло, бутилка 330 мл - 2,50 лв.
Стела Артоа, бутилка 330 мл - 3,50 лв.
Бекс алкохолен и безалкохолен бутилка 330 мл - 3.50 лв.

фреш лимон, захарен сироп,
резени лимон

фреш лимон, захарен сироп, 
плодово пюре, резени лимон



Алкохолни напитки
Водка

Водка Финландия 50 мл - 3,50 лв.

Водка Руски Стандарт 50 мл - 3,50 лв.

Джин

Джин Бифитър 50 мл - 3,50 лв.

Уиски

Ирландско уиски Бушмилс 50 мл - 3,90 лв.

Скоч уиски Джони Уокър червен етикет 50 мл - 3,90 лв.

Скоч уиски Джони Уокър черен  етикет 50 мл - 6,90 лв.

Тенеси уиски Джак Даниелс 50 мл - 5,90 лв.

Бърбън Джим Бийм 50 мл - 3,90 лв.

Ракия

Ракия Бургас 63 50 мл - 3,50 лв.

Други

Узо Пломари 50 мл - 3,50 лв.



Ексклузивни предложения
Уиски

Японско уиски Тенджаку Блендид 50 мл - 4,20 лв.

Японско малцово уиски  Тенджаку 50 мл - 6,20 лв.

Скотиш Лидер Оригинал шотланско уиски 50 мл – 2,20 лв.

Скотиш Лидер Сюприйм шотланско  уиски 50 мл – 2,90 лв.

Блек Ботъл шотланско уиски 50 мл - 3,60 лв.

Бира

Ню Йоркър 330 мл – 3,10 лв.

Джинджър Крабис 330 мл - 4,70 лв.

Джин

Мари ле Бон 50 мл – 5,70 лв.

Вино

Вино бяло Граубургундер Ерден 750 мл - 27,80 лв.

Вино бяло Ризлинг Ерден 750 мл - 27,80 лв.

Вино розе Шлатбулгундер Ерден 750 мл - 27,80 лв.

Вино червено Сен Лоран Ерден 750 мл - 27,80 лв.


