Къмпинг Велико Търново
Качество в Природата
Меню

Camping Veliko Tarnovo
Quality & Nature
Menu

Telephone :

+359 (0) 619 42 777
GSM :
www.campingvelikotarnovo.com

+359 (0) 889 742 869

Salads / Салати
"Camping Veliko Tarnovo" Salad

Салата "Къмпинг Велико Tърново" 400 g 6.50 Lv

Tomatoes, cucumber, onion, cheese,
sweetcorn, egg, mixed seeds and smoked
bacon with the Chef's Dressing.

Домати, краставици, лук, царевица, бекон, сирене,
яйце, английски дресинг и семена микс.

Shopska (V)

Шопска салата (В)

Traditional Bulgarian salad with tomatoes,
cucumber, peppers, onion and white
cheese.

Традиционна българска салата с домати,
краставици, чушки, лук и сирене.

Quinoa & Mixed Vegetable Salad

Салата с киноа и зеленчуци

Quinoa, tomato, cucumber, onion, egg,
peppers, sweetcorn and herbs.

Киноа, домати, краставици, лук, яйце, чушки,
царевица и подправки.

Shepherd's Salad

Овчарска салата

A delicious blend of seasonal vegetables
with boiled egg, mushrooms, cheese and
ham.

Микс от сезонни зеленчуци с варено яйце, гъби,
сирене и шунка.

Blue Cheese, Bacon & Walnut (V)

Синьо сирене, бекон и орехи

200 g 3.50 Lv

300 g 5.50 Lv

400 g 6.75 Lv

300 g 7.50 Lv

Cucumber, tomatoes, peppers, onion,
Краставици, домати, чушки, лук, синьо сирене,
creamy blue cheese, bacon, sweetcorn and царевица, бекон и печени орехи.
toasted walnuts.
Greek Style Salad (V)

Българо-гръцка салата (В)

300 g 5.50 Lv

Tomatoes, cucumber, onion, olives, white
cheese.

Домати, краставици, лук, маслини и сирене.

Scampi Salad

Салата със скариди

400 g 9.50 Lv

Breaded scampi with cucumber, tomatoes, Панирани скариди, краставици, домати, лук,
onion, sweetcorn & tartar sauce.
сладка царeвица, сос тартар и резен лимон.
Tomato & Onion Salad with Katuk &
Walnuts (V)

Доматена салата с лук, катък и
орехи (В)

200 g 3.50 Lv

Tomato & onion salad with walnuts and
Доматена салата с лук, орехи и катък.
katuk. Katuk is a local tangy soft cream-style
cheese.
“Redena” Salad (V)

Редена салата (В)

250 g 3.00 Lv

Sliced tomato with roasted peppers and
slices of white cheese.

Доматена салата с чушки и плочка сирене.

Appetisers & Meze / Мезета
Battered Whitebait
Панирана цаца
200 g 2.20 Lv
Light crispy battered fish – Ideal with a beer. Цаца с хрупкава панировка – идеално за бира.
Chicken Wings
Пилешки крилца
250 g 3.50 Lv
Crispy, tasty marinated chicken wings. Why Хрупкави и ароматно мариновани пилешки
not add a BBQ, chilli or garlic sauce?
крилца. A защо да не добавите и барбекю сос или
чеснов сос? Вижте сосовeте!
Chicken Nuggets
Пилешки хапки
175 g 5.00 Lv
Chicken pieces coated with breadcrumbs. Апетитни пилешки хапки в панировка. A защо да
Why not add a BBQ, chilli or garlic sauce? не добавите и барбекю сос или чеснов сос? Вижте
сосовете!
Coated White Cheese Nuggets (V)
Хапки от сирене пане (В)
175 g 3.50 Lv
White cheese in a crispy coating.
Spicy Potato Wedges (V)
Why not add a BBQ, chilli or garlic sauce?

Пикантни картофи по селски (В)

200 g 3.00 Lv

Onion Rings (V)
With a crispy coating.

Лучени кръгчета (В)
200 g 2.50 Lv
Панирани хрупкави лучени кръгчета.

Chef's Soup (V)
Супа на готвача (В)
200 g 2.50 Lv
Served with a bread roll & butter.
Поднесена с прясно изпечено хлебче с масло.
Please ask your waiter for today's selection. Моля, попитайте на бара за супите на деня.
Tarator (V)
Таратор (В)
200 g 2.30 Lv
Chilled soup with cucumber, yoghurt, garlic Кисело мляко, краставици,чесън и копър.
and dill.
Garlic Mushrooms (V)
Served with garlic and herb toast - One of
our best sellers !

Гъби с чесън (В)
Поднесени с чесново хлебче.

250 g 6.50 Lv

Peppers Burek-style

Чушки бюрек

220 g 5.00 Lv

Traditional roasted peppers with egg &
tangy white cheese.
Chicken Livers
Slow-cooked with onions for a rich flavour.

Панирани, пълнени чушки с яйца и сирене.
Пилешки дробчета с лук

150 g 3.00 Lv

Sudjuk
Sliced Bulgarian dried sausage.

Суджук

100 g 3.50 Lv

Fillet Elena
Sliced Bulgarian dried meat.

Филе Елена

50 g

Bulgarian Mixed Meat & Cheese Meze
Platter
A tasty selection of Bulgarian dried meats
and cheeses.

Български Микс

200 g 8.00 Lv

3.50 Lv

Специална селекция от подбрани, български сухи
мезета и сирена.

Grill / Скара
Kebabche
Кебапче
Traditional Bulgarian lightly spiced sausage.

100 g 1.20 Lv

Kyufte
Traditional Bulgarian lightly spiced patty.

Кюфте

100 g 1.20 Lv

Chicken Sausage

Пилешка наденица

100 g 2.20 Lv

Bulgarian sausage stuffed with Porcini
mushrooms and cheese.

Наденица с манатарки и кашкавал.

Hand-made Beefburger and Chips

Бургер с 100% телешко

100% Beefburger with a freshly grilled
sesame bun, onion rings & chips.

Домашно приготвен 100% телешки бургер в прясно
изпечена сусамова питка, с лучени кръгчета и
пържени картофи.

Special Double Burger

Специален двоен бургер

350 g 8.50 Lv

450 g 12.50 Lv

The Big One! 2 home-made beefburgers
Големият! 2 бургера, лучени кръгчета, кашкавал,
stacked high, onion rings, cheese, bacon & бекон и салата.
salad.
Add Cheese
с кашкавал
+ 1.00 Lv
Add Fried Egg

с яйце

+ 1.00 Lv

Add Home-cured Bacon Slice

с бекон

+ 1.00 Lv

Add Blue Cheese

със синьо сирене

+ 2.00 Lv

1/2 Mixed Grill & Chips
Bulgarian sausage, kyufte, pork fillet steak
& chips.
Mixed Grill & Chips

1/2 Мешана скара и пържени
450 g 11.00 Lv
картофи
1 Наденичка, 1 кюфте, 1 свинска пържола от филе и
пържени картофи.
Мешана скара и пържени картофи 1000 g 20.00 Lv

Bulgarian sausages, kyufte, pork fillet
steaks, 1 chicken sausage and chips. Ideal
for 2 to share!

2 кебапчета, 2 кюфтета, 2 свински пържоли от филе,
1 пилешка наденичка и пържени картофи. Идеално
за споделяне!

Pork Shoulder Steak
Marinated pork steak char-grilled.

Свинска вратна пържола
200 g 4.00 Lv
Маринована свинска пържола на грил.

Pork Fillet Steak

Свинска пържола – каре

150 g 4.00 Lv

Grilled Marinated Chicken Thigh Steak

Пилешка пържола от бут

150 g 3.50 Lv

Chicken marinated in a special blend of
spices, char-grilled.

Пилешка пържола на грил, маринована в
специален микс от подправки.

Grilled Chicken Fillet

Пилешко филе на скара

150 g 6.50 Lv

Bulgarian Specialities / Български Специалитети
Pork Kavarma
Prime Bulgarian pork slow-cooked with
seasonal vegetables and wine.

Свинска кавърма
400 g 9.00 Lv
Първокачествено свинско месо, приготвено на
бавен огън със зеленчуци и вино.

Pork "Drusan" Kebab

Свински друсан кебап

Traditional Bulgarian speciality, prepared
with pork bites, onion and mushrooms.
Served with home-made flat-bread.
Bulgarian Moussaka
Pork and beef mince, cubed potatoes with
a yoghurt and herb topping.

Традиционен български специалитет, приготвен със
свински късчета месо, лук и гъби. Поднесен с
пърленка.
Мусака
200 g 5.50 Lv
Кайма от свинско и телешко месо с картофи,
кисело мляко и подправки.

Wholesome Bean Kavarma (V)
Mixed beans, onion, tomato, garlic &
Bulgarian herbs slow-cooked for a rich
flavour. Served with garlic toast.

Кавърма с боб и чеснов хляб (В)
350 g 5.00 Lv
Боб микс, лук, домати,чесън и български
подправки, приготвени на бавен огън, за да е повкусно.Сервира се с чесново хлебче.

Mish Mash (V)
Slow-cooked peppers with white cheese
and tomatoes. A true Bulgarian secret and
delicious vegetarian snack.

Миш Маш (В)
300 g 5.00 Lv
Чушки със сирене, яйце и домати приготвени на
бавен огън. Един апетитен и автентичен български
специалитет за ценители вегетарианци!

Char-grilled Bacon with Beans
Truly authentic Bulgarian speciality.
Combination of char-grilled vegetables and
bacon with baked Bulgarian beans and
aromatic herbs.
Recommended by our chef!

Боб с бекон
400 g 8.00 Lv
Автентичен български специалитет. Комбинация от
зеленчуци и бекон на скара, боб и ароматни
подправки. Заслужава си да опитате!
Препоръчва се от готвача!

Local Recipe Beef Speciality
Rich combination of quality beef, potatoes,
red wine & a blend of Bulgarian herbs.
Made in the traditional style.

Телешко по горнооряховски
400 g 9.50 Lv
Богата комбинация от висококачествено телешко
месо, картофи, червено вино и микс от български
подправки. Специалитет създаден в региона и
съхранен с годините.

Lentil Stew (V)
Superb combination of vegetables and
aromatic garden herbs. Suitable for
vegetarians. Try it with a home-made garlic
flat-bread!

Леща (В)
300 g 5.00 Lv
Превъзходна комбинация от зеленчуци и ароматни
подправки от градината. Продходящо за
вегетарианци. Опитайте с чесновa пърленка!

400 g 7.00 Lv

International Specialities / Интернационални Специалитети
Beef & Mushroom Pie & Chips

Пай с телешко, гъби и пържени
картофи

500 g 12.50 Lv

Prime beef slowly cooked in beer to a
traditional family recipe with a puff pastry
top. Served with chips.

Първокачествено телешко, сготвено на бавен огън
с бира по традиционна семейна рецепта, покрито
с апетитна коричка от бутер тесто, поднесено с
пържени картофи.

Chef 's Chicken Curry & Rice
Къри с ориз на готвача
500 g 11.50 Lv
Richly spiced aromatic chicken in a massala Богато подправено пиле в ароматен сос масала,
sauce, rice, home-made flat-bread and
ориз, домашен хляб и манго сос.
mango chutney.
Camping Veliko Tarnovo's Jaеger Schnitzel Пилешки шницел по ловджийски

400 g 10.00 Lv

Our chef's version of a breadcrumbed
chicken steak in a delicious bacon,
mushroom & red wine sauce. Served with
chips and peas.

Пилешки шницел по ловджийски със сос от
червено вино, бекон, гъби и ароматни подправки.
Сервира се с пържени картофи и грах.

Scampi & Chips

Скариди и пържени картофи

450 g 10.00 Lv

Deep-fried scampi shrimp with home-made Добре изпържени скариди с домашно приготвен
tartar sauce and chips.
сос тартар, резен лимон и пържени картофи.
Aromatic Chicken Fillet Bites with Gravy & Пилешко с грейви сос и пюре
500 g 10.50 Lv
Mashed Potato
Slow cooked chicken pieces with a mustard Ароматни пилешки късчета с грейви сос върху
-infused gravy sauce and creamy mash.
канапе от картофено пюре и подправки.
White Fish Fillet with Fennel Sauce,
Broccoli & Mash

Риба с анасонов сос, броколи и
картофено пюре

500 g 10.50 Lv

Oven-baked fish fillet served with an
aromatic fennel sauce served with broccoli
creamy mashed potato.

Филе от бяла риба задушена в деликатен сос с
анасон сервирана с броколи и картофено пюре.

Pork with Spicy Tomato Sauce & Rice

Свинско в пикантен доматен сос и 500 g 9.50 Lv
ориз

Succulent loin of pork served with a gently- Свински каренца в пикантен доматен сос и пухкав
spiced chilli and tomato sauce.
ориз.

Side Orders / Гарнитури
Chips

Пържени картофи

300 g 2.50 Lv

Chips with White Cheese

Пържени картофи със сирене

320 g 3.00 Lv

Chips with Yellow Cheese

Пържени картофи с кашкавал

320 g 3.50 Lv

Chips Small Portion

Малки пържени картофи

150 g 1.70 Lv

Chips (Small Portion) with White Cheese

Малки пържени картофи cъс сирене 170 g 2.00 Lv

Chips (Small Portion) with Yellow Cheese

Малки пържени картофи c
кашкавал

170 g 2.50 Lv

Mashed Potato

Картофено пюре

250 g 2.50 Lv

Peas

Грах

100 g 3.00 Lv

Sweetcorn

Сладка царевица

100 g 2.00 Lv

Baby Carrots

Бейби моркови

100 g 2.50 Lv

Broccoli

Броколи

100 g 2.50 Lv

Heinz Baked Beans

Печен боб "Хайнц"

200 g 2.50 Lv

Tomato Slices

Гарнитура домати

100 g 1.20 Lv

Tomato & Cucumber Slices

Гарнитура домати и краставици

100 g 1.20 Lv

Breads / Хляб и други
Garlic Toast

Чесново хлебче

2

1.00 Lv

Slice of Bread

Филийка хляб

1

0.25 Lv

Bread Roll & Butter

Питка с масло

1

1.00 Lv

Bread & Butter

Хляб и масло

1

0.50 Lv

Flat-bread

Пърленка обикновена

1

1.50 Lv

Garlic Flat-bread

Пърленка чеснова

1

1.75 Lv

Flat-bread & Yellow Cheese

Пърленка с кашкавал

1

2.00 Lv

Flat-bread & Yellow & White Cheese

Пърленка с кашкавал и сирене

1

2.00 Lv

Sandwiches / Сандвичи с
Bacon

Бекон

1

4.00 Lv

Bacon and Egg

Бекон и яйце

1

5.00 Lv

Bacon, Egg & Sausage

Бекон, наденица и яйце

1

5.50 Lv

Sausage

Наденица

1

4.00 Lv

Sausage & Egg

Наденица и яйце

1

5.00 Lv

Sausage & Bacon

Наденица и бекон

1

5.00 Lv

Egg

Яйце

1

3.00 Lv

Summer
Open sandwich with white cheese &
tomato. (V)

Летен сандвич (B)

1

1.20 Lv

Филия с настъргано сирене и резен домат. (B)

Toasties / Тостове
Ham & Cheese

Тост с шунка и кашкавал

2

3.00 Lv

Princessa Mincemeat

Принцеса с кайма

2

2.50 Lv

Принцеса с кайма и кашкавал

2

3.50 Lv

Cheese on Toast (V)

Принцеса с кашкавал (В)

2

3.00 Lv

White Cheese & Tomato (V)

Летен сандвич-печен (B)

1

1.20 Lv

Local meat paté on toast.
Princessa Mincemeat & Cheese
Local meat paté on toast with cheese.

Sauces / Сосове
Garlic Sauce

Чеснов сос

25 g

1.00 Lv

Barbecue Sauce

Барбекю сос

25 g

1.00 Lv

Sweet Chilli Sauce

Сладко-лютив сос

25 g

1.00 Lv

Hot Chilli Sauce

Лютив сос чили

25 g

1.00 Lv

Ketchup

Кетчуп

15 g

1.00 Lv

Mayonnaise

Майонеза

25 g

1.00 Lv

Mustard

Горчица

25 g

1.00 Lv

Gravy Sauce

Грейви Сос

100 g 1.00 Lv

Camper Menu / Кемпер Меню
20.00 Лв. / 10.00 €
Starter / Предястие
Bulgarian Mixed Meat & Cheese Platter

Българско мезе микс

A tasty selection of Bulgarian dried meats and
cheeses.

Специална селекция от подбрани български
сухи мезета и сирена.

or

или

Chef's Salad

Салата на готвача

A delicious blend of seasonal vegetables, local
meat and cheeses.
Vegetarian version available.

Салата със сезонни зеленчуци, месо и сирена.
Има и вегетарианска версия.

Main Course

Основно ястие

1/2 Mixed Grill & Chips

1/2 Мешана скара и пържени картофи

1 Bulgarian sausage, 1 kyufte & 1 pork fillet steak
& chips.

1 наденичка,1 кюфте, 1 свинска пържола от
филе и пържени картофи.

or

или

Aromatic Chicken Fillet Bites with Gravy &
Mashed Potato
Slow cooked chicken with a mustard -infused
gravy sauce and creamy mashed potato.
or
Pork Kavarma & Home-made Flat-bread

Пилешко с грейви сос и пюре
Ароматни пилешки късчета с грейви сос върху
канапе от картофено пюре и подправки.
или
Свинска кавърма с пърленка

Prime Bulgarian pork slow-cooked with seasonal Първокачествено свинско месо, приготвено
vegetables and wine.
на бавен огън със зеленчуци и вино.

Dessert

Десерт

Pancake with Home-made Fruit Sauce

Палачинка със сладко

or

или

Pancake with Chocolate Sauce

Палачинка с шоколадова заливка

or

или

Local Creamy Yoghurt with Honey & Walnuts

Кисело мляко с мед и орехи

Desserts / Десерти
Creamy Golden Dessert “Kazan Dibi”
A traditional creamy dessert served with
chocolate sauce and walnuts.

Крем „Казан диби“

150 g 4.00 Lv

Сервира се с шоколадов сос и орехи.

Hot Chocolate Fudge Cake and Cream
Deliciously indulgent for the chocoholics!

Шоколадова торта със сметана
150 g 4.00 Lv
Вкусна глезотия за любителите на шоколада!

Sticky Toffee Pudding and Cream
Rich and flavoursome. The ultimate sugar
rush.

Карамелов пудинг и сметана
100 g 4.50 Lv
Много сладък и вкусен десерт. Максимален прилив
на захар!

Baked Fruit Crumble and Cream
Delicious sоft fruit with a sweet crumble
top.

Плодов десерт
150 g 4.50 Lv
Вкусен препечен плод със сладка коричка и
сметана.

French Nougat Ice cream

Френска айс нуга

Home-made creamy blend of preserved
fruit, nuts and orange liqueur

Домашно приготвен сладоледен крем с плодове,
ядки и портокалов ликьор.

150 g 3.00 Lv

Ice Cream Sundae
Мелба
200 g 4.50 Lv
3 scoops of hand-made ice-cream, seasonal 3 топки домашен сладолед и плодове според
fruit, sauce & cream.
сезона, заляти със сметана.
"Еkmek” Dessert
Екмек кадаиф
150 g 4.00 Lv
Creamy blend of mixed nuts and spices on Кадаиф в захарен сироп с крем и ядки.
a bed of syrupy shredded wheat.
Pancake with Fruit Sauce

Палачинка със сладко

1

2.50 Lv

Pancake with Chocolate Sauce

Палачинка с шоколадов сос

1

2.50 Lv

Pancake with Honey & Walnuts

Палачинка с мед и орехи

1

2.50 Lv

1 Scoop Hand-made Ice-cream

1 Tопка домашен сладолед

1

1.50 Lv

Yoghurt with Home-made Fruit Sauce

Кисело мляко със сладко

200 g 3.50 Lv

Yoghurt with Honey & Walnuts

Кисело мляко с мед и орехи

200 g 3.50 Lv

Custard Sauce

Aнглийски крем „Ванилия“

100 g 2.00 Lv

Breakfast Menu / Закуска Меню
09:00 – 12:00
Large English Breakfast

Голяма английска закуска

400 g 11.50 Lv

Chef's home-cured bacon, 2 Chef's
2 парчета домашно приготвен бекон, 2 наденички, 1
sausages,1 egg, Heinz baked beans,
яйце, печен боб "Хайнц", 1 картофено рьощи, домат,
potato rosti, tomato, mushrooms & toast. гъби, 2 тоста.

Small English Breakfast

Малка английска закуска

200 g 7.50 Lv

Chef's home-cured bacon, 1 Chef's
sausage, 1 egg, tomato, mushrooms &
toast.

1 парче домашно приготвен бекон, 1 наденичка, 1
яйце, 2 филийки препечен хляб, домат, гъби.

Vegetarian Breakfast (V)
Вегетарианска закуска (В)
300 g 8.00 Lv
1 potato rosti, 2 eggs, Heinz baked beans, 1 картофено рьощи, 2 яйца, боб, домати, гъби, 2
tomato, mushrooms & toast.
препечени филийки хляб.

Fried Eggs on Toast (V)

Пържени яйца с препечен хляб (В)

2 бр.

5.00 Lv

Scrambled Eggs on Toast (V)

Бъркани яйца с препечен хляб (В)

2 бр.

5.00 Lv

Pancake with Ham & Cheese

Палачинка с кашкавал и шунка

3.50 Lv

Omеlette with Bacon, Cheese &
Vegetables

Омлет с бекон, кашкавал, чушки и лук

5.00 Lv

Omеlette with Cheese & Vegetables

Омлет със зеленчуци, кашкавал и сирене

4.00 Lv

Toast with Butter & Jam

Препечени филийки хляб с масло и
сладко

2.00 Lv

2 бр.

Mini Pizza

Мини пица

Cheese, ham & tomato pizza.
Vegetarian version available.

Пица със кашкавал, шунка и доматен
сос.
Има и вегетарианска версия.

Chicken Nuggets & Chips

Пилешки хапки и
пържени картофи

250 g 3.00 Lv

250 g 4.00 Lv

Real chicken nuggets with a small Пилешки хапки с малки пържени
portion of chips.
картофи.

Burger & Chips

Бургер и пържени
картофи

200 g 5.00 Lv

Beefburger in a bun with a small Домашно приготвен 100% телешки
portion of chips.
бургер в питка и малки пържени
картофи.

Ако имате алергия или непоносимост към
определени храни, моля Ви споделете с нашия
персонал Вашите изисквания.

Съставките в храната, която предлагаме са
записани и можем да ви информираме за всички
14 ключови алергени, както са идентифицирани
в правилника на ЕС.

If you have a food allergy or intolerance, please
speak to our staff about your requirements before
ordering.
All our ingredients are recorded, so we can provide
information about the 14 key allergens as identified
by the EU regulations.

