
Restaurant Hebros - Heritage & Elegance
Old Town Plovdiv, Bulgaria

since 1999
 

Menu



Салати / Salads
 

Кълцани домати, печена червена чушка, червен мачкан лук с
мащерка, чеснова паста, натрошено овче сирене завършени с мачкани

орехи и мед

350 гр.
 

Зимна Доматена салата

Winter tomato salad
Chopped tomatoes, roasted red pepper, crushed red onion with thyme, garlic

paste, crumbled sheep cheese finished with crushed walnuts and honey
7, 8

21.20  лв.

Цезарио
Микс зелена салата, гриловани царевично пиле, пъдпъдъче яйце,

домашни кротони, филета пармезан, Цезар дресинг и маслинова сол

Cesario
Mix green salads, grilled corn chicken, quail egg, homemade crotons,

parmesan flakes, Cesar dressing, black olive salt
3,7,8,14

26.00 лв.

Салата от кореноплодни черна и бяла ряпа и моркови
мачкани с оцет, сусамово олио, аерирано червено цвекло завършени с

черен сусам

Black turnip, white turnip and carrots mashed with vinegar, sesame oil,
aerated beetroot finished with black sesame

11, 14
12.40 лв.

V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

Root vegetable salad 



Предястия / Appetizers 
180 – 200 рг.

Dомашни Брускети - V

with cheese, homemade pate and olive tapenade

4, 8
13.60 лв.

7
31.80 лв.

7
9.30 лв.

с катък, домашен пастет, маслинова тепаната

Bruschetta - V

1, 7, 14
24.20 лв.

Хумус, маслинова тепанада, доматена салца
Homemade Humus, Olive’s tapenade, Tomatoes salsa

V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

Карпачо от щраус 

Risotto - barley with beef flakes and mushrooms
Ризото - ечемик с телешки флейки и гъби

Ostrich carpaccio



V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

Трио от телешки, свински и пилешкис калопини 

with fresh thyme in an oil bath
7

31.00 лв.

с прясна мащерка в маслена баня
Trio of beef, pork and chicken scaloppini

Супа от деня  / Soup of the day
200 – 250 рг.

7, 8
11.70 лв.

Тиквена крем супа с къри еспума
Pumpkin cream soup with curry espuma

7
13.30 лв.

Гъбена капучино супа
Mushroom Cappuccino Soup

12.40 лв.

Телешка супа с хрян
Beef soup with freshly grated horseradish



Шеф вкус / Chef Taste
 
 
 
 

on red onion jam, pumpkin ragout, orange sauce with Manov honey and
orange liqueur

8,14

42.00  лв.

Grilled steak served with buttery basmati rice, vegetable ragu finished with
saffron-wine espuma

4,7,14

48.40  лв.

върху сладко от червен лук, рагу от тиква, портокалов сос с Манов
мед и портокалов ликьор

Грилован стек поднесена с маслен басмати ориз, зеленчуково рагу
завършен с шафраново-винена еспума

V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

Стек от Есетра 

Sturgeon steak

Дуо патешко бутче и патешко филе

Duo of duck leg and duck fillet

slow roast, served with duo pure, wild mushrooms and homemade sauce

бавно печени, сервирани с дуо пюрета, горски гъби и винен печен сос
Волски бузи „Розе“

Oxcheeks on Sous vide 

7,9,14

34.00 лв.



V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

with fresh asparagus, vegetables pure and forest mushrooms sauce with fresh
thyme

 в прошуто върху аспержи, зеленчуково пюре и сос от горски гъби с
прясна мащерка

Късове от телешки бон филета 

Beef and Prosciutto roll 

7,9,14
46.90 лв.

with Baeyrische potatoes and beer sauce 

 с хрупкава меденогорчичена кора, върху сотирани картофи с кимион
по баварски и печен бирен сос 

Свински джолан - за двама

Pork Knuckle - for two

9,10,14
49.40 лв.

beef scaloppini with onions, pickles, mushrooms, mustard and, tomato puree,
served on basmati rice

телешки скалопини с лук, кисели краставички, гъби, горчица и,
доматено пюре, поднесено върху басмати ориз

Телешко Строганофф

Beef Stroganoff

7,8
35.20 лв.

Басмати ориз със зеленчуково рагу V 
Basmati with vegetable ragout

7,8
17.40 лв.



V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

of shank with onions and mushrooms on sauteed potatoes

от джолан с лук и гъби върху сотирани картофи
Свинска кълцаница 

Minced pork

9,10,14
 24.20 лв.

Бeef and pork ragu with spicy basmati rice wrapped in cabbage leaves

Телешко и свинско рагу с пикантен басмати ориз, завити в зелеви
листа

Завивка от зеле 

Cabbage wrap

7, 14
 26.40  лв.

Veal shank on discs with vegetables and horseradish sauce

Телешки джолан на шайби със зеленчуци и хрянов сос
Особуко

Osobuko

7, 14
 35.30  лв.

Домашни кньоки с гъбен сос - V
Homemade dumplings with mushroom sauce -V

7, 14
 21.20 лв.



След ястия / After dishes
 
 
 
 Плато колбаси и студени нарезки с червени, бели гроздове  

Plateau with cheeses, white and red grapes 
1,7,8

28.80 лв.

Колбаси, студени нарезки и сирена с червени и белигроздове, завършени  
Platers with cheeses and cold cuts, white and red grapes 

1,7,8

33.60 лв.

Plateau with cold cuts, white and red grapes  
1,7,8

38.30 лв.

Плато сирена с червени, бели гроздове  

300 гр.
 
 

V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov



Десерти / Desserts
150 гр.

Турско кафе поднесено с домашно Бяло сладко 
Turkey Coffee with homemade white jam 

4.20 лв.

V- Веган и Вегетариански /  Vegan and Vegetarian
Всички цени включват ДДС  и са в  БГ лева.

 

Chef  Dobromir  Todorov

with Tonka bean and brown candied crust

с боб Тонка и кафява захаросана коричка
Крем брюле 

Cream Brule 
3,7

12.90 лв.

Тарт „Татен“ от ябълки и круши
завършен с ванилов сладолед

11.20 лв.

Mini Choco souffle, mini-Brule with Tonka, Choco Brownie

мини шоколадово суфле, мини крем брюле с боб Тонка, шоколадово
брауни с орехи

Трио Десерти 

Trio desserts 
7 

15.70 лв.

Apple and pear tart Taten finished with vanilla
ice cream

Шоколадово суфле

14.30 лв.
Chocolate souffle



Алергени / Allergens
 
 
 
 

1.Зърнени култури / Wheat and Gluten containing products
 

2.Ракообразни / Crustaceans
 

3.Яйца и яйчени продукти - Eggs & Egg containing products
 

4.Риба и рибни / Fish
 

5.Фъстъци и продукти / Peanuts
 

6.Соя и соеви продукти / Soy and products containing Soy
 

7.Мляко и млечни продукти  / Milk & Milk products
 

8.Ядки / Tree Nuts
 

9.Целина / Celery
 

10.Синап / Sinapis 
 

11.Сусам / Sesame 
 

12.Мекотели и продукти / Molluscs products 
 

13.Лупина / Lupin 
 

14.Серен двуокис или Сулфити / Sulphur dioxide and Sulphites
 

15.V - Веган и Вегетариански / Vegan and Vegetarian
 


