FOOD MENU

контакти:
гр.Балчик, ДКИ“ КЦ Двореца“,
Ботаническа градина
0884 356 535 / 057 976 847
bmrestaurants.com

Част от верига Ресторанти БМ

Ресторант „Корона” се намира на брега на морето, в
архитектурно-парковия комплекс „Двореца”. Изграден
за румънската кралица Мария, като неин „артистичен
каприз”, през 30-те години на миналия век комплексът
се превръща в любимо кътче на короновани особи,
интелектуалци и хора на изкуството. И днес това място,
в което изящно се преплитат различни архитектурни
стилове, пази и духа на времето, и тайнствената
романтика на една любов... В ресторанта ценителите на
българската и на европейската кухня ще се насладят на
разнообразие от класически салати, морски деликатеси,
изтънчени специалитети и изкушаващи сетивата
десерти.
Ресторант „Корона” БМ – аристократично красив и с
ВКУС на ЛЮБОВ

Белени домати с мариновани тиквички и патладжан
Peeled tomatoes with marinated zucchini and eggplant

Салати Salads
БЕЛЕНИ ДОМАТИ С МАРИНОВАНИ
ТИКВИЧКИ И ПАТЛАДЖАН

САЛАТА "ФЕЛИЧИТА"

(белени домати, маринован патладжан, тиквички, пресносолно
сирене, рукола, чесън, дресинг)

“FELICITA” SALAD

(lettuce, ruccula, spinach, avocado, tomatoes, blue cheese, almond
flakes, dressing)

PEELED TOMATOES WITH MARINATED
ZUCCHINI AND EGGPLANT

(peeled tomatoes, pickled eggplant, zucchini, mozzarella, ruccola,
garlic, dressing)

450 г (7)

(зелена салата, рукола, спанак, авокадо, домати, синьо сирене,
филирани бадеми, дресинг)

лв.

290 г (7,8)

лв.

САЛАТА С ЛИМЕЦ, АВОКАДО,
РУКОЛА И ДОМАТИ

САЛАТА "КАПРЕЗЕ"

(домати, авокадо, рукола, лимец, дресинг, балсамова редукция)

(белени домати, моцарела, босилек, зехтин)

SALAD WITH EMMER WHEAT, AVOCADO,
RUCCOLA AND TOMATOES

“CAPRESE” SALAD

(peeled tomatoes, mozzarella, olive oil, basil leaves)

300 г (7)

(tomatoes, avocado, ruccola, emmer wheat, dressing, balsamic
reduction)

лв.

350 г (1)

лв.

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Зелена салата с пушена сьомга и печени семки
Green salad with smoked salmon and roasted seeds

ЗЕЛЕНА САЛАТА С ПУШЕНА СЬОМГА И
ПЕЧЕНИ СЕМКИ
(зелена салата, авокадо, печени семки, чери домати, пушена
сьомга, лук, дресинг)

GREEN SALAD WITH SMOKED SALMON
AND ROASTED SEEDS
(lettuce, avocado, roasted seeds, cherry tomatoes, smoked
salmon, onion, dressing)

280 г (4,8)

лв.

(белени домати, октопод, калмари, черни и зелени маслини,
каперси, лук, магданоз, дресинг)

“CROWN” SALAD

(peeled tomatoes, octopus, squids, black and green olives, capers,
onion, parsley, dressing)

400 г (14)

лв.

САЛАТА "ЦЕЗАР"
(зелена салата, пилешко месо, аншоа, пармезан, крутони, чери
домати, пресен лук, сос)

МОРСКА САЛАТА

“CAESAR” SALAD

(зелена салата, миди, скариди, калмари, авокадо, домати,
червен лук, дресинг)

(lettuce, chicken, anchovies, parmesan, croutons, cherry tomatoes,
spring onions, sauce)

SEAFOOD SALAD

(lettuce, mussels, shrimps, squids, avocado, tomatoes, red onion,
dressing)

300 г (2,10,14)

САЛАТА “КОРОНА”

лв.

300 г (1,3,4,7)

лв.

ШОПСКА САЛАТА
SHOPSKA SALAD
350 г (7)

лв.

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Салати с розови домати Pink tomato salads
САЛАТА РОЗОВИ ДОМАТИ С
ПРЕСНОСОЛНО СИРЕНЕ

САЛАТА "НЕРАЙДА"

(розови домати, пресносолно сирене, рукола, зелена салата,
крутони, балсамова редукция, дресинг)

“NERAIDA” SALAD

(pink tomatoes, marinated eggplant and roasted peppers, cheese,
parsley, dressing)

PINK TOMATOES AND FRESH CHEESE
SALAD

(pink tomatoes, fresh cheese, ruccola, lettuce, croutons, balsamic
reduction, dressing)

320 г (1,7)

(розови домати, маринован патладжан и печен пипер, сирене,
магданоз, дресинг)

лв.

350 г (7)

лв.

РОЗОВИ ДОМАТИ С КРЕМ ОТ СИРЕНА
(розови домати, крема сирене, рукола, босилек, сухари, зехтин)

PINK TOMATOES WITH CREAM CHEESE

БУРАТА С РОЗОВИ ДОМАТИ И ПЕСТО
(розови домати, бурата, песто)

(pink tomatoes, cream cheese, ruccola, basil leaves, rusks, olive oil)

BURRATA WITH PINK TOMATOES AND
PESTO

380 г (1,7)

лв.

(pink tomatoes, burrata, pesto)

300 г (7)

лв.

ЖЪТВАРСКА САЛАТА
(розови домати, краставици, печен пипер, патладжан,
царевица, орехи, сирене, пресен лук, магданоз)

“SUMMER HARVESTER’S” SALAD

(pink tomatoes, cucumbers, roasted peppers, eggplant,
sweetcorn, walnuts, cheese, spring onions, parsley)

400 г (7,8)

лв.

Салата розови домати с пресносолно сирене
Pink tomatoes and fresh cheese salad

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Супи Soups

Хлебчета Bread

ТАРАТОР

ФИЛИЙКА ХЛЯБ

TARATOR

SLICE OF BREAD

300 г (7)

лв.

1 бр (1)

лв.

РИБЕНА

ПИТКА БМ

FISH SOUP

BREAD ROLL BM

300 г (4)

лв.

1 бр 100 г (1)

лв.

ПИЛЕШКА СУПА
CHICKEN SOUP
300 г (1)

лв.

Студени предястия Cold Starters
ТАРАМА ХАЙВЕР
TARAMA ROE - SPREAD
150 г (1,4)

лв.

РУЛЦА ОТ ТИКВИЧКИ
(гриловани тиквички с крем от сирена и пушена сьомга, зелена
салата, чери домати, дресинг)

ZUCCHINI ROLLS

(grilled zucchini with cheese- and- smoked salmon cream, lettuce,
cherry tomato, dressing)

300 г (4,7)

лв.

Рулца от тиквички
Zucchini rolls

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Телешки кюфтенца с хрупкава коричка
Veal meat-balls with crunchy crust

Топли предястия Hot Starters
ТЕЛЕШКИ КЮФТЕНЦА С ХРУПКАВА
КОРИЧКА, ПОДНЕСЕНИ СЪС ЗАПЕЧЕНИ
КАРТОФИ С БИЛКОВО ПЕСТО И МЛЕЧЕН
СОС С МЕНТА
(телешка кайма, сушени домати, моцарела, пармезан, чесън,
мента, млечен сос)

VEAL MEAT-BALLS WITH CRUNCHY
CRUST, SERVED WITH ROAST POTATOES
IN HERB PESTO AND MINT MILK SAUCE
(veal mince meet, dried tomato, mozzarella, parmesan cheese,
garlic, mint, milk sauce)

290 г (1,3,7)

лв.

ПАНИРАНИ ТОПЕНИ СИРЕНЦА СЪС
СЛАДКО ОТ БОРОВИНКИ
BREADED PROCESSED CHEESES WITH
BLUEBERRY JAM
210 г (1,7)

лв.

ПАТЛАДЖАН "ПАРМЕДЖАНО"
(рулца от патладжан с плънка от сирена, запечени с моцарела
и пармезан върху сотирани доматчета)

EGGPLANT “PARMIGIANO”

(eggplant rolls, stuffed with cheese and roasted with mozzarella
and parmigiano over sautéed tomatoes)

300 г (7)

лв.

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Калмари на туч с чеснов дресинг
Squids on a hot plate with garlic dressing

Рибни специалитети Fish Specialties
МИДИ НАТЮР

КАЛМАРИ ПАНЕ

MUSSELS NATURE

BREADED SQUIDS

700 г (14)

лв.

180 г (1,14)

лв.

КАЛМАРИ НА ТУЧ С ЧЕСНОВ ДРЕСИНГ

МИДИ С ОРИЗ
(миди, ориз, подправки, соев и доматен сос)

(калмари, зехтин, копър, лимон, чесън)

MUSSELS WITH RICE

SQUIDS ON A HOT PLATE WITH GARLIC
DRESSING

(mussels, rice, herbs, soy and tomato sauce)

500 г (6,14)

лв.

(squids, olive oil, fennel, lemon, garlic)

180 г (14)

МИДИ С ЧЕСНОВ СОС

БЕЙБИ КАЛМАРИ СЪС СЛАДКО ЧИЛИ

MUSSELS WITH GARLIC SAUCE
500 г (7,14)

лв.

(панирани бейби калмари, сусам, сладък чили сос)

лв.

BABY SQUIDS WITH SWEET CHILI
(baby squids, sesame, sweet chili)

180 г (1,11,14)

ПИКАНТНИ СКАРИДИ
SPICY PRAWNS
150 г (2,7,)

лв.

СКАРИДИ НА ПЛОЧА
PRAWNS ON A HOT PLATE
150 г (2,7)

лв.

ОКТОПОД
OCTOPUS
150 г (14)

лв.

Скариди на плоча
Prawns on a hot plate

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

лв.

Филе от пъстърва с провансалски билки
Trout fillet with provencal herbs

ФИЛЕ ОТ ПЪСТЪРВА С ПРОВАНСАЛСКИ
БИЛКИ
(1/2 пъстърва, провансалски билки, запечени картофи с билки,
чесън, песто)

TROUT FILLET WITH PROVENCAL HERBS
(1/2 trout, Provencal herbs, potatoes roasted in herbs, garlic and
pesto)

290 г (4,7)

ФИЛЕ ОТ ПЪСТЪРВА С ПАРМЕЗАН
(1/2 пъстърва, пармезан, магданоз, чесън, тиквички, моркови,
царевица, пресен пипер, чери домат, картофи)

TROUT FILLET WITH PARMESAN

(1/2 trout, parmesan, parsley, garlic, zucchini, carrots, sweetcorn,
fresh peppers, cherry tomato, potatoes)

420 г (4,7)

лв.

лв.

РИБНИ ФИЛЕНЦА С ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ
И СВЕЖ МАЙОНЕЗЕН СОС

ЦИПУРА С КАПЕРСИ, МАСЛИНИ И
БИЛКОВО ПЕСТО

FISH BITES WITH CHIPS AND FRESH
MAYONNAISE SAUCE

(1/2 ципура филе, маслини, каперси, чери домати, магданоз,
босилек, мащерка, запечени картофи)

SEA BREAM WITH CAPERS, OLIVES AND
HERB PESTO

320 г (1,3,4)

лв.

(1/2 sea-bream fillet, olives, capers, cherry tomato, parsley, basil,
thyme, baked potatoes)

350 г (4,7)

лв.

Ципура с каперси, маслини и билково песто
Sea bream with capers, olives and herb pesto

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Морски микс
Seafood mix

ХРУПКАВ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ МИКС
(хрупкави скариди, калмари пане, бяла риба, картофи)

CRISPY MEDITERRANEAN MIX
(crispy prawns, breaded squid, cod, potatoes)

290 г (1,2,4,14)

лв.

МОРСКИ МИКС
(чеснови миди, калмари, скариди)

SEAFOOD MIX

(garlic-flavoured mussels, squid, prawns)

350 г (2,7,14)

лв.

Хрупкав средиземноморски микс
Crispy mediterranean mix

Риба Fish
САФРИД

ПЪСТЪРВА

MACKEREL SCAD FISH

TROUT

300 г (1,4)

лв.

300 г (1,4)

ЗАРГАН

СЬОМГА

GAR FISH

SALMON

250 г (1,4)

лв.

200 г (4)

КАЯ

ЦИПУРА

KAYA

SEA BREAM

350 г (1,4)

лв.

350 г (4)

ЛИХНУС

ЛАВРАК

LINDUS FISH

SEA BASS

350 г (1,4)

лв.

350 г (4)

ЧЕРНОКОП

КАЛКАН

BLUEFISH

TURBOT

300 г (4)

лв.

300 г (1,4)

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Специалитети Specialties
ПИЛЕ С КРЕМ ОТ СИРЕНА

ХРУПКАВО ПИЛЕ

(пилешко филе с крем сос от сирена върху кнедли от картофи
и пармезан)

CRISPY CHICKEN

CHICKEN WITH ASSORTED CHEESES
CREAM

250 г (1,7,10)

(chicken fillet with a cream sauce made of assorted cheeses over
potato-and-parmesan dumplings)

400 г (7)

лв.

лв.

ПИЛЕШКО ФИЛЕ С ГОРСКИ ГЪБИ И
ПЕЧЕН СОС
CHICKEN FILLET WITH FOREST
MUSHROOMS AND BAKED SAUCE

СПЕЦИАЛИТЕТ "ГРАДИНАТА"
(пилешко филе, манатарки, печурки, сметана)

350 г (7)

“THE GARDEN” SPECIALTY

лв.

(chicken fillet, porcini mushrooms, cream)

370 г (1,6,7)

лв.

СВИНСКО БОНФИЛЕ С ГОРСКИ ГЪБИ

(свинско бонфиле, бекон, печен сос, пържен лук, картофено
пюре)

PORK FILLET PIECES WITH BACON AND
BAKED SAUCE

(свинско бон филе, кладница, печен сос, картофено пюре)

PORK FILLET WITH CHAMPIGNONS

(pork fillet, bayonet mushrooms, baked sauce, mashed potatoes)

350 г (7)

СВИНСКИ КЪСЧЕТА ОТ БОНФИЛЕ С
БЕКОН И ПЕЧЕН СОС

лв.

(pork tenderloin, bacon, baked sauce, onions, mashed potatoes)

380 г (7)

лв.

Свинско бонфиле с горски гъби
Pork fillet with champignons

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Селекция телешки и говежди меса
Veal and beef selection
ТЕЛЕШКИ КЪСЧЕТА С ПЕЧЕН СОС,
ХРУПКАВ ЛУК И КАРТОФЕНО ПЮРЕ

БУТЧЕР СТЕК USA BLACK ANGUS

PIECES OF VEAL WITH BAKED SAUCE,
CRUNCHY ONIONS AND MASHED
POTATОES

BUTCHER STEAK USA BLACK ANGUS

420 г (1,7)

(преминал процес на естествено зреене 48 дена за
допълнителна крехкост, сочност и аромат)
(the meat has undergone a process of natural aging for 48 days to
gain more tenderness, succulence and aroma)

лв.

(преминал процес на естествено зреене 50 дена за
допълнителна крехкост, сочност и аромат)

(телешки стек пюре от целина, мармалад от лук, кладница)
преминал процес на естествено зреене 50 дена за
допълнителна крехкост, сочност и аромат

T - BONE STEAK

(the meat has undergone a process of natural aging for 50 days to
gain more tenderness, succulence and aroma)

VEAL STEAK OVER A CANAPE OF
CELLERY AND WILD MUSHROOMS

500 г

(veal steak, pureed celery, onion marmalade, chanterelle
mushrooms)
the meat has undergone a process of natural aging for 50 days
to gain more tenderness, succulence and aroma

лв.

РИБАЙ РОЛ СТЕК PRIME USA BLACK
ANGUS
лв.

(преминал процес на естествено зреене 48 дена за
допълнителна крехкост, сочност и аромат)

RIBEYE ROLL STEAK PRIME USA BLACK
ANGUS

СТРИПЛОЙН СТЕК
(преминал процес на естествено зреене 50 дена за
допълнителна крехкост, сочност и аромат)

(the meat has undergone a process of natural aging for 48 days to
gain more tenderness, succulence and aroma)

STRIPLOIN STEAK

(the meat has undergone a process of natural aging for 50 days to
gain more tenderness, succulence and aroma)

350 г

лв.

Т - БОУН СТЕК

ТЕЛЕШКИ СТЕК ВЪРХУ КАНАПЕ ОТ
ЦЕЛИНА И ГОРСКИ ГЪБИ

350 г

250 г

350 г

лв.

лв.

Стриплойн стек
Stroploin steak

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Скара Grill

Гарнитури Side Dishes

ЗЕЛЕНЧУЦИ НА БАРБЕКЮ

ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ

(морков, тиквичка, патладжан, пипер, лук, царевица подправки)

BARBECUED VEGETABLES

(carrot, zucchini, eggplant, peppers, onions, sweetcorn, herbs)

300 г (6)

FRENCH FRIES
150 г

лв.

лв.

ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ СЪС СИРЕНЕ
FRENCH FRIES WITH GRATED FETA
CHEESE

ПИЛЕШКИ ШИШ
(пилешко бутче, подправки)

CHICKEN SKEWER

200 г (7)

(chiken leg, seasonings)

150 г

лв.

ЧЕСНОВИ КАРТОФИ

ПИЛЕШКО КАРЕ

GARLIC POTATOES

CHICKEN FILLET

300 г (7)

250 г

лв.

MASHED POTATOES

CHICKEN STEAK

200 г (7)
лв.

RICE

PORK CHOP

200 г (1)
лв.

лв.

ОРИЗ

СВИНСКА ПЪРЖОЛА
250 г (6)

лв.

КАРТОФЕНО ПЮРЕ

ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА
250 г (6)

лв.

лв.

ЗАДУШЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
(броколи, моркови, брюкселско зеле, царевица)

STEAMED VEGETABLES

(broccoli, carrots, Brussels sprouts, sweetcorn)

200 г (7)

лв.

Мезета Appetizers
ЛУКАНКА

ПУШЕНА СЬОМГА

FLAT SAUSAGE

SMOKED SALMON

50 г

лв.

50 г (4)

лв.

ФИЛЕ "ЕЛЕНА"
ELENA FILLET
50 г

лв.

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Десерт "Корона"
“Crown” Desert

Десерти Desserts
ДЕСЕРТ "КОРОНА"

ЧИЙЗКЕЙК С ВИШНИ

(домашна торта с крем от маскарпоне и течен шоколад)

(бисквити, крема сирене, маскарпоне, сладко от вишни)

“CROWN” DESERT

MORELLO CHEESECAKE

(homemade cake with mascarpone cream and chocolate)

150 г (1,7,8)

(biscuits, cream cheese, mascarpone, cherry jam)

лв.

ДЕСЕРТ “СИТИ“

лв.

СЛАДОЛЕД

(шоколадов мус, малини, бисквити, сладолед)

ICE CREAM

“CITY” DESSERT

(chocolate mousse, raspberries, biscuits, icecream)

150 г (1,3,7)

150 г (1,7)

150 г (7)

лв.

лв.

Десерт “Сити“
“City” Dessert

* Към съдържанието на ястията с цифри са означени възможни алергени. Подробното им описание ще намерите на последната страница.

Списък на алергените List of allergens

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, СЪДЪРЖАЩИ ГЛУТЕН

ЯДКИ

WHEAT AND GLUTEN CONTAINING GRAINS

NUTS

РАКООБРАЗНИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

ЦЕЛИНА И ПРОДУКТИ ОТ НЕЯ

CRUSTACEANS AND CRUSTACEAN-BASED
PRODUCTS

CELERY AND CELERY CONTAINING PRODUCTS

ЯЙЦА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

СИНАП И СИНАПЕНО СЕМЕ (ГОРЧИЦА)

EGGS AND EGG-BASED PRODUCTS

MUSTARD SEEDS AND MUSTARD-BASED
PRODUCTS

РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

СУСАМОВО СЕМЕ И ПРОДУКТИ ОТ НЕГО

FISH AND FISH-CONTAINING PRODUCTS

SESAME SEEDS AND SESAME SEED PRODUCTS

ФЪСТЪЦИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

СЕРЕН ДИОКСИТ И СУЛФИТ

PEANUTS AND PEANUT CONTAINING PRODUCTS

SULPHUR DIOXIDE AND SULPHITE

СОЯ И СОЕВИ ПРОДУКТИ

ЛУПИНА И ПРОДУКТИ ОТ НЕЯ

SOY AND SOY-BASED PRODUCTS

LUPINE AND LUPINE-CONTAINING PRODUCTS

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

МЕКОТЕЛИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ

MILK AND MILK PRODUCTS

MOLLUSKS AND MOLLUSK-BASED PRODUCTS

bmrestaurants.com

