
М Е Н Ю



Всички цени са в български лева.

Храната е празник, спомен, очакване и всичко, което се случва с нас, 
докато избираме с какво да овкусим живота си. 

Храната, създадена с вкус и приготвена с любов, прави живота апетитен. 

Всяка подправка за деня расте първо в сърцето. Всяка подправка в кухнята 
минава през личната история на готвача, за да стигне до личната история 

на всеки от вас.

Салати

Белени домати с мариновани тиквички и патладжан 450 гр. 7,99 
4 7

белени домати, маринован патладжан, тиквички, моцарела, рукола, чесън и дресинг

Домати с маслинова паста 350 гр.  6,90 
4 1

розови домати, лук, маслинова паста, зехтин, сухари

Традиционна българска салата 350 гр. 6,20 
4 1, 7

Провансалска салата 400 гр. 7,95 
4 7, 8

розови домати, краставици, печен пипер, патладжан, орехи, сирене, пресен лук и магданоз

Домати с крем от сирена 380 гр. 8,20 
4 7

розови домати, крема сирене, рукола, босилек и сухари 

Салата Олеа 350 гр. 8,20 
4 1, 7

домати, маслини, сирене, печен пипер, магданоз, хлебче и вариации от разядки

Спаначена салата 250 гр. 7,95 
4 7, 8

спанак, козе сирене, хрупкав бекон, печен пипер, орехи и дресинг

Салата с цвекло и лимец 380 гр. 6,90 
4 7, 8

зелена салата, рукола, мариновано цвекло, лимец, орехи, семки и козе сирене

Микс от свежа зелена салата, рукола, спанак, синьо сирене  
и филирани бадеми 290 гр. 7,95 

4 7, 8

зелена салата, рукола, спанак, авокадо, домати, синьо сирене, печени филирани бадеми и дресинг

Салата с лимец, авокадо, рукола и домати 350 гр. 7,65 
4 1

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

Микс от салатки с круша и прошуто 240 гр. 7,30 
4 7, 8

зелена салата, рукола, спанак, круши, прошуто, орехи, сирене Бри, дресинг с боровинки
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Зелена салата с печени семки 280 гр. 9,35 
4 4, 8

зелена салата, авокадо, печени слънчогледови и тиквени семки, чери, пушена сьомга, лук и дресинг

Морска салата 300 гр. 9,35 
4 2, 10, 14

зелена салата, миди, скариди, калмари, авокадо, домати, червен лук и дресинг

Средиземноморска салата 400 гр. 9,35 
4 14

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

Зелена салата с пушена сьомга 300 гр. 9,35 
4 1, 3, 7

зелена салата, пушена сьомга, пресен лук, крутони, домати, маслини, сос от фини подправки

Бурата с розови домати и песто 390 гр. 11,99 
4 7

розови домати, бурата и босилково песто

Бурата с рукола, чери доматки, песто и балсамова редукция 300 гр. 11,99 
4 7

бурата, рукола, чери доматки, песто, балсамова редукция

Салата Цезар - Вариация 
зелена салата, аншоа, пармезан, чери доматки, крутони, пресен лук и сос

< с пилешко филе 300 гр. 8,70 
4 1, 3, 7

< с пушена сьомга 300 гр. 10,90 
4 1, 3, 4, 7

< със скариди 300 гр. 10,90 
4 1, 2, 3, 7

Предястия

Домашно разбит тарама хайвер, поднесен с хрупкав хляб 150  гр. 6,20 
4 1, 4

Трилогия от разядки, поднесена с хрупкав хляб 150 гр. 7,20 
4 1, 7, 8

крема сирене, рокфор, орехи, пресен лук, печен пипер, чесън, копър, сос Уорчестър

Разядка с печен хляб на дървени въглища 170  гр. 7,55 
4 1, 7, 8

< разядка с крема сирене и маслини
< разядка с крема сирене, рокфор и орехи
< пикантни люти чушлета с панчета

Рулца от тиквички 300 гр. 8,20 
4 4, 7

гриловани тиквички с крем от сирена и пушена сьомга, зелена салатка, чери домати  
и дресинг

Хрупкави тиквички 250  гр. 5,99 
4 3, 7 

Телешки кюфтенца с хрупкава коричка, поднесени със запечени  
картофи с билково песто и млечен сос с мента 290  гр. 9,60 

4 1, 7

телешка кайма, сушени домати, моцарела, пармезан, чесън, мента и млечен сос

Манатарки с масло и чесън 150  гр. 11,40 
4 7

Охлюви с пресен лук и масло 140  гр. 12,20 
4 6, 7, 14

Гъши дроб с боровинки 200 гр. 20,99 

Всички цени са в български лева.



Всички цени са в български лева.

Морски специалитети

Миди на тенекия 500 гр. 9,90 
4 14

Миди натюр 700 гр. 9,90 
4 6, 14

Миди с ориз 500 гр. 9,90 
4 1, 6, 14

Миди с чеснов сос 500 гр. 9,90 
4 7, 14

Калмари пане  180 гр. 11,79 
4 1, 14

Калмари на туч с чеснов дресинг 180 гр. 11,79 
4 14

калмари, зехтин, копър, лимон, чесън

Бейби калмари със сладко чили 180 гр. 13,79 
4 1, 11, 14

бейби калмари пане, сусам, сладък сос, чили  

Пикантни скариди 150 гр. 12,29 
4 2, 7

Скариди с чесново масло 150 гр. 12,29 
4 2, 7

Средиземноморски микс 320 гр. 12,40 
4 14 

миди, калмари, скариди, чесън

Октопод 150 гр. 23,30 
4 14

Филе от лаврак с провансалски билки и каперси 280 гр. 12,50 
4 4

1/2 лаврак, провансалски билки, запечени картофи с билки, каперси, чери и песто

Филе от ципура с пилаф с цвекло и маскарпоне 280 гр. 14,49 
4  4, 7

1/2 ципура, ориз Арборио, цвекло, маскарпоне и пармезан

Супи
Таратор 300 гр. 3,70 

4 7

Крем супа на деня 300 гр. 3,40 
4 1, 7

Рибена чорба 300 гр. 4,20 
4 4 

Прясно изпечен хляб
Прясно изпечени хлебчета 150 гр. 2,45 

4 1

Прясно изпечен хляб с ароматни билки 150 гр. 3,89 
4 1, 7

Ризото
Ризото със спанак 250  гр. 7,95 

4 7

Ризото с манатарки 250  гр. 9,39 
4 1, 7

Ризото с морски дарове 280  гр. 11,99 
4 1, 2, 7, 14



Всички цени са в български лева.

Специалитети 

Царевично пиле сюприйм, поднесено с глазирана ябълка 
и сос портокал с марсала 400 гр. 12,80 

4 7

   

Патешко магре с канапе от гъши дроб, сотирани ябълки
и конфи от вишни 380 гр. 18,85 

4  7

Свински късчета от бон филе с бекон и печен сос 380 гр. 13,59 
4  7

свинско бон филе, бекон, печен сос, пържен лук, картофено пюре

Обезкостено телешко джоланче с картофено пюре  
със спанак и манатарки 300 гр. 14,99 

4  7

Телешки врат Су-Вид с пюре от печен батат  
и задушен грах с панчета 400 гр. 14,00 

4  7

Телешко късано месце, мачкани картофи с лешников 
тахан и печен сос 370 гр. 14,00 

4  7, 8

Еленски кебап с картофено пюре със спанак и манатарки 350 гр. 15,90 
4  7

Риба
Сафрид 300 гр. 9,60 

4  1, 4

 
Зарган 250 гр. 12,00 

4  1, 4

Чернокоп 300 гр. 11,00 
4  4

Ципура 350 гр. 18,80 
4  4

Лаврак 350 гр. 18,90 
4  4

Сьомга филе 200 гр. 16,90 
4  4

Калкан 300 гр. 26,00 
4  1, 4



Всички цени са в български лева.

 Барбекю на дървени въглища
Богат и наситен аромат на печено,

с който преоткриваме любовта към барбекюто

Зеленчуци на барбекю 300 гр. 5,70 
4  6

тиквички, моркови, пресен пипер, лук, печена царевица, подправки

Телешки кюфтета с хрупкави картофи, сос Чимичури 
и домашна лютеница 320 гр. 9,70  

Дивечова наденица с хрупкави картофи и домашна лютеница 180 гр. 12,30 
 

Пилешко каре 250 гр. 7,80 

Царевично пиле сюприйм с печени зеленчуци  300 гр. 10,99   

Свински вратни каренца с ароматни подправки 250 гр. 9,15 
4  6

Свински панцети (мариновани свински гърди) 400 гр. 11,99 

Свински ребра Олеа 500 гр. 14,49 
нискотемпературно приготвени крехки свински ребърца, запечени на барбекю

Телешки ребра Су-Вид, приготвени на барбекю 550 гр. 16,50 

Зрели меса Dry Ager
Процесът на естествено зреене е не само технология. 

Изкуство е за постигане на изключителен вкус

Свински котлет с хрупкави картофи и сос Чимичури 250 гр. 14,49  

Свински Т-бон стек с хрупкави картофи и сос Чимичури 250 гр. 14,49 

Агнешки котлети, поднесени с ризото със спанак 320 гр. 18,90  
4 7

Агнешки стек от бут с хрупкави картофи и гриловани 
зеленчуци 320 гр. 18,90  

Стек от елен с пюре от печен батат, задушен грах с панчета 
и печен сос 300 гр. 13,90 

 4 7

Телешки стек, билково масло, картофено пюре с трюфел 
и червени боровинки, бърза туршия и сос с марсала 250 гр. 29,99  

4 7

преминал естествено зреене 50 дни за допълнителна крехкост, сочност и аромат

Стек Флорентина 700 гр. 45,00 
преминал естествено зреене 50 дни за допълнителна крехкост, сочност и аромат

Т-бон стек 500 гр. 45,00  
преминал естествено зреене 50 дни за допълнителна крехкост, сочност и аромат

Говежди бутчер стек Black Angus 250 гр. 34,00   
преминал естествено зреене 50 дни за допълнителна крехкост, сочност и аромат

Рибай рол стек Black Angus 350 гр. 55,00 
 
   

преминал естествено зреене 50 дни за допълнителна крехкост, сочност и аромат



Всички цени са в български лева.

Гарнитури
Домашно пържени картофи  150 гр. 4,50 

 

Домашно пържени картофи със сирене  150 гр. 4,99 
4  7

Чеснови картофи  300 гр. 4,50 
4  7

Мезета
Домашно маринован паламуд с червен лук и лимон 100 гр. 7,90 

4 4

Селекция меса 100 гр. 8,99  

Плато сирена, гризини и домашно сладко 250гр. 14,40 
4 1, 7

Десерти
Запечена тиква с яйчен крем 170 гр. 4,90 

4 3, 7

Шоколадова торта с карамел 150 гр. 5,25 
4  1, 3, 7

шоколадова торта с карамел и кондензирано мляко

Домашна бисквитена торта със сладолед 150 гр. 5,90 
4  1, 7

Домашен сладкиш с киноа, чиа, сушени плодове и крем маскарпоне 150 гр. 5,70 
4  3, 7, 8

киноа, чиа, овесени ядки, лешници, сушени плодове, маскарпоне, филирани бадеми

Семифредо кремонезе 150 гр. 5,40 
4  3, 7, 8

 

домашен сладолед с карамелизирани лешници, сладко от смокини и зелени орехчета

Сладолед 150 гр. 4,20 
4  7

        



1. Зърнени култури, съдържащи глутен

2. Ракообразни и продукти от тях

3. Яйца и продукти от тях

4. Риба и рибни продукти

5. Фъстъци и продукти от тях

6. Соя и соеви продукти

7. Мляко и млечни продукти

8. Ядки

9. Целина и продукти от нея

10. Синап и синапено семе (горчица)

11. Сусамово семе и продукти от него

12. Серен диоксит и сулфит

13. Лупина и продукти от нея

14. Мекотели и продукти от тях

Алергени

В ресторант Олеа
празнуваме неподправения чар

на всеки нов ден 
и всяка нова вечер.

Благодарим ви, че споделяте  
с нас своите моменти!

© 2019 г. Калина Тонева, художник



гр. Варна, ул. „Акчелар“ 22  §  olea@bmrestaurants.com  §  052 800 900, 0886 647 400

заповядайте пакресторант


