„Не се нуждаете от сребърна вилица,
за да ядете добра храна.“
Пол Прюдон

СК ТРАКИЕЦ

Салати
Житненска

/1, 12/

/Авокадо, лимец, рукола, белен домат, дресинг/

340гр.

Салата „Мераклийка“ /9/

350гр.

Гръцка салата

420гр.

/домати, патладжан, краве сирене, лют пипер, чесън, дресинг/
/ 9/

/домати, краставици, зелена чушка, фета имитиращ продукт,
червен лук, маслини, зехтин/

Капрезе /9/

350гр.

Зелена магия

300гр.

/Белени домати, моцарела, песто/
/айсберг, рукола, краставици, авокадо, сушени домати
и сос Винегрет/

Спанак с киноа

/1,5,8,9,12/

/спанак, киноа, домати, яйце, краве сирене,
печена чушка, дресинг/

380гр.

Предястия
Гриловани тиквички с парено сиренце /9/

250гр.

Свински уши на BBQ с житненски подправки /8/

300гр.

Панирани калмари с лимонов сос /1, 3, 9/

250гр.

Хрупкави жабешки бутчета с лимонов сос /1/

150гр.

Вегетарианско
Паста с чери домати

350гр.

Ризото с тиквички и гъби

350гр.

Тракийска джурканица /9/

250гр.

/паста, чери домати, печурки, пармезан, босилек 1,9,11/		

.

СК ТРАКИЕЦ

Пилешко
Ароматно пилешко месце със запечен сос, бейби
моркови,карфиол,броколи
Крехко и сочко пилешко на тиган с розмарин
и задушени зеленчуци
Тракийски пилешки късчета с гъби и
печени картофки /1,8,9/
Пилешки хрупкави филенца с микс салатки
и картофено пюре/1/

400гр.

350гр.

350гр.

300гр.

Свинско
Подбрано месце с домашна лютеничка от тиквички

300гр.

Крехко шпиковано от врат с домашно
пухкаво картофено пюре /9/

350гр.

Сочни ребърца на BBQ с домашна лютеничка

400гр.

Вкусни крехки каренца от бон филе с
пепър сос и картофки

350гр.

Сочно бон филе със зеленчуци на BBQ
подправено по житненска рецепта

350гр.

Кралски котлет с лук

550гр.

Домашни бабекови кюфтета с
пресни пържени картофки

300гр.

Телешко
200гр.
300гр.
350гр.
300гр.
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Телешки език с масло на тиган /9/
Младо телешко и зеленчуци на BBQ
Стек с пепър сос и картофки соте /1,9/
Бабини пикантни кюфтета от телешка
кайма с пресни пържени картофки

Агнешко
Обезкостена агнешка главичка на тиган
с масло, зелен лук и букет от билки /9/
Агнешко по стара тракийска рецепта
с картофки, гъбки и зелен лук /9/

300гр.

450гр.

Риба
Пъстърва на BBQ с лимонов сос
Пържени котлетчета от лаврак
с императорски ориз
Хрупкава бяла риба на тиган върху
канапе от киноа и зеленчуци /1,6/
Ципура на BBQ със зеленчуци и сос Виерж
Сьомга котлет върху задушен спанак
с масълце и чесън

250гр.
350гр.

300гр.

350гр.
350гр.

Гарнитури
Картофки соте
Зеленчуци на BBQ поднесени с подправки

.

Задушени зеленчуци

Мезета
Плато със сирена(ементал, прясно биволско
сирене, прясно козе сирене, синьо сирене)
Житненско плато (житненски врат,
житненска луканка, житненски бабек)

500гр.

300гр.
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Хляб
Селска питка с масълце, чесън и шарена сол /1,9/
Пърленка със сирене /с кашкавал / /1,9/
Комбинирана пърленка /1,9/

Десерти
Торта с шоколад, маскарпоне
и лешници /5,9,10/

150гр.

Чийзкейк с боровинки

150гр.

Домашна пухкава торта с бисквити и крем

170гр.

Домашен сладолед със смокини /5,9,10/

200гр.

По поръчка
Печено прасенце
Печено агънце
Печен заек

Ядки
Кашу /10/

100 гр.

Бадеми /10/

100 гр.

Лешници /10/

100 гр.
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Бира
Жива бира Jagerhof се произвежда съгласно Райнхайтсгебот- закон за чистота на
бирата от 1516г. Съгласно този закон, за производството на бира могат да се използват
само вода, малц, хмел и мая.Живата бира е прясна, нестабилизирана бира. Произведена
е по обичайната технология, но не се извършват процесите филтрация и пастьоризация.
Така пивните дрожди (бирена мая), отговорни за ферментацията и други процеси при
производството, се запазват живи. Те са полезна хранителна съставка.
Жива бира Jagerhof Hell - Йегерхоф Hell е традиционна баварска светла (лагер) бира,
произведена по класическа баварска рецепта, без филтрация и пастьоризация. Съдържа
вода, ечемичен малц, хмел и мая.
Жива бира Jagerhof Weiss - Йегерхоф Weiss е баварска пшенична (вайс) бира, произведена
по класическа баварска рецепта, без филтрация и пастьоризация. Съдържа вода, ечемичен
и пшеничен малц, хмел и специални дрожди за горна ферментация. Вайс бира Йегерхоф е
букет от аромати. При отпиване се усеща вкус на карамфил и кориандър. Познавачите на
хубавото пиво могат да усетят също и аромата на използвания хмел „Перла“.

Бутилка наливна бира “Jägerhof” за вкъщи
Наливна жива бира “Jägerhof”
Наливна жива бира “Jägerhof”
Наливна жива бира “Jägerhof”
Heineken
Безалкохолна бира

2л
400 мл.
500 мл.
1 л.
330мл.
330мл.

Уиски 50 мл.

Домашна ракия „Старосел”
Бургас 63
Поморийска гроздова
Стралджанска мускатова
Стралджанска мускатова
специална селекция
Пещерска мускатова
Пещерска отлежала
Сливенска перла
Троянска сливова
Отлежала ракия
„ТРАКИЙСКО ЗЛАТО” , Старосел

Бушмилс
Джеймсън
Тюламор Дю
Джим Бийм
Джак Даниелс
Гленфидих 12 г.
Дъмпъл 15 г.
Джони Уокър
Джони Уокър 12 г.
Джи Би
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Ракия 50 мл.

Водка 50 мл.

Финландия
Смирноф
Руски Стандарт Платинум
Руски Стандарт

Ликьори 50мл.
Бейлис
Йегермайстер
Фернет Бранка

Белуга

Джин 50мл.

Други спиртни 50мл.

“Гордънс”
“Бийфитър”

Узо Пломари
Узо Паралия
Перно
Ром
Мартини

Бренди 50мл.
Курвaзие
Метакса 5*

Безалкохолни напитки
Домашна лимонада с лайм (вкус по избор)
Кока кола продукт
Газирана вода Кинли
Студен чай Нестий
Натурален сок Капи
Минерална вода Банкя
Минерална вода Банкя
Фреш
Натурален сок Капи
Ред Бул
Фрапе

200 мл.
250 мл.
250 мл.
250 мл.
250 мл.
330 мл.
1 л.
200 мл.
250 мл.
330 мл.
200 мл.

Топли напитки
60 мл.
60 мл.
150 мл.
100 мл.
200 мл.
400 мл.
200 мл.
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Кафе Лаваца Grand Espresso
Кафе еспресо без кофеин
Мляко с нес кафе
Нес кафе 3 в 1
Kапучино
Чай Ronnefeldt
Мляко с какао

България, 4172 Житница,
обл. Пловдив, общ. Калояново
GPS: 42°22’24.58”N и 24°42’32.26”Е
42.37318417°N и 24.70848224°E.
Рецепция: 032 393 032, 0889 087 887
Управител: 0882969546
Факс: 032 39 30 31
e-mail: marketing@trakiec-bg.com
web: www.trakiec-bg.com
FB: www.facebook.com/Trakiets

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че в асортимента от ястия
предлагани в ресторант “Тракиец” се съдържат
съставки на храни, които могат да предизвикат
алергични реакции под тази номерация:

СК ТРАКИЕЦ

/1/ Зърнени храни, съдържащи глутен (например пшеница,
ръж, ечемик, овес, шпелта /вид пшеница/, камут /вид едра
твърда пшеница/ или техни хибридни сортове) и продукти на тяхна основа;
/2/ Ракообразни и продукти на тяхна основа
/3/ Мекотели и продукти от мекотели
/4/ Лупин и продукти на негова основа
/5/Яйца и яйчни продукти
/6/ Риба и рибни продукти
/7/ Фъстъци и фъстъчени продукти
/8/ Соя и соеви продукти
/9/ Мляко и млечни продукти
/10/ Ядки - бадеми, лешници, орехи, кашу, северноамерикански орех,
бразилски фъстък, шамфъстък, макадамски орех
и куинслендски орех, и продукти на тяхна основа;
/11/ Целина и продукти на нейна основа
/12/ Горчица и продукти на нейна основа
/13/ Сусамови семена и продукти на тяхна основа
/14/ Серен диоксид и сулфити в концентрации над
10 mg/kg или 10 mg/l, изразени като SO2.

