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Направете своята резервация на
www.avangard.bg, или на телефон:
0896 71 09 36.
Отправете вашите въпроси и запитвания на
e-mail: avangardpazardjik1@gmail.com
Avangard Pazardjik

avangard.pazardjik

В сърцето на град Пазарджик създадохме мястото, на което ще
намерите храна приготвена с внимание, грижа и страст.
Всеки ден подбираме старателно всички продукти, като държим
нашите зеленчуци, месо и риба да са пресни и от
доказани източници. Нашият екип вярва, че добре селектираните
компоненти на нашите ястия са в основата на отличния им вкус.
Добавяйки дългогодишен опит и старание за перфектно
обслужване в собствен стил, ние превръщаме Вашите семейни
събирания, фирмени партита, рождени дни или най-обикновени
приятелски срещи в несравнимо и незабравимо преживяване.

Сканирай за
онлайн меню:

САЛАТИ
Шопска салата с домати, краставици, българско
краве сирене, прясна чушка, червен лук и магданоз
Овчарска салата с домати, краставици, сирене,
кашкавал, чушки, шунка, гъби, яйце, червен лук и магданоз
Салата с печени зеленчуци, домати, краставици,
натрошено краве сирене и маринован червен лук
Гръцка салата с фета сирене в кори, домати,
краставици, зелена чушка, маслини, риган и червен лук
Салата Цезар с хрупкаво пиле, бекон, пармиджано
и сос Чимичури
Розова млечна салата с печени орехи, краставици,
копър, зехтин и черен пипер
Салата от домати, краставици, прясно краве сирене
и домашно приготвено кьопоолу
Розов домат с моцарела, авокадо, рукола,
пармиджано и тук приготвено босилеково песто
Коб салата с айсберг, чери домати, хрупкаво пиле, бекон,
синьо сирене, авокадо, яйце на око и млечен дресинг
Салата с мус от сирена, свежи салати, домат и
карамелизирани ядки на етажи
Сет разядки включващ тарама, хумус и хайвер от
печени зеленчуци, гарниран с маслени хлебчета

350гр.

6,90 лв.

350гр.

6,90 лв.

350гр.

7,30 лв.

350гр.

7,50 лв.

350гр.

7,90 лв.

290гр.

7,30 лв.

350гр.

6,90 лв.

350гр.

8,50 лв.

350гр.

8,90 лв.

300гр.

8,90 лв.

300гр. 8.90 лв.

ПРЕДЯСТИЯ
Пържен картоф с ароматни подправки (с или без сирене)

250гр.4,60/4.30лв.

Картофен чипс с чеснов дип

200гр.

5,90 лв.

Пуканки с пармиджано и боровинков сос

230гр.

6,90 лв.

Панирана твърда моцарела с Чимичури дип

230гр.

6,80 лв.

Пармезанови пилешки пуканки със специален сос

300гр.

7,50 лв.

Пилешки хапки Бъфало оваляни в леко пикантен сос

300гр.

7,60 лв.

Кюфтенца от тиквички с млечен сос

300гр.

6,90 лв.

Хрупкави тиквички с млечен сос

250гр.

6,90 лв.

Хрупкави калмари в темпура с лимонено чеснов дип

200гр. 11,90 лв.

Скариди в пикантен сос

180гр. 15,90 лв.

ТАВИЧКИ
Пилешки дробчета със златист лук, къри, чесън,
сметана, бяло вино и магданоз

350гр.

7,50 лв.

Пилешки сърца с много масло, бяло вино,
златист лук и магданоз

290гр.

7,50 лв.

Микс от пилешко филе, сърца, дробчета, златист лук,
сметана, масло, бяло вино и магданоз

350гр. 11,90 лв.

Пикантен микс от свински дърпан джолан,
прясна наденичка, бекон, лук и сладко чили

350гр. 12,90 лв.

Арабска шакшука с яйца, чушки,
домати, чесън, лук, поръсена с магданоз

350гр.

8,90 лв.

Микс от манатарки и печурки в масло
запечени с кашкавал

350гр.

9,90 лв.

Бургер с хрупкаво пилешко, кашкавал, яйце,
маруля, домат и пържени картофи

390гр.

9,60 лв.

Бургер с телешко, бекон, кашкавал, яйце,
маруля, домат и пържени картофи

390гр.

9,90 лв.

Сочен бургер с дърпано крехко свинско месо,
кашкавал, много лук, бекон и кисели краставички

390гр. 10,90 лв.

Путин с дърпано свинско, моцарела, кис. краставички,
печен лук, бекон, грейви и запечен кашкавал

350гр. 10,90 лв.

Путин с пилешко филе, гъби, грах, царевица, сметана,
грейви, моцарела и запечен кашкавал

350гр.

БУРГЕРИ И ФАСТ ФУУД

9,90 лв.

ПАСТА И РИЗОТО
Талиатели с пиле, броколи, сметана, пармезан и черен пипер

400гр.

8,50 лв.

Талиатели Карбонара с цяло яйце, бекон и черен пипер

400гр.

8,60 лв.

Талиатели Болонезе с телешки мини кюфтенца,
доматен сос, пармезан и черен пипер

400гр.

8,40 лв.

Талиатели със скариди, сос Алфредо, чесън,
пармезан и магданоз

400гр. 12,90 лв.

Талиатели Алио Олио с чесън, чери домати и зехтин

400гр.

7,90 лв.

Ризото със сирена и печени орехи

390гр.

7,90 лв.

Ризото с пилешко филе, микс гъбки и аспержи

390гр.

7,80 лв.

Ризото със сезонни зеленчуци

390гр.

7,50 лв.

Паеля с морски дарове по наша рецепта

400гр. 16,60 лв.

ПИЦИ
Пица Бонифачо с доматен сос, моцарела, пилешко филе,
бекон, царевица, топено сирене, кисели краставички и
цяло яйце

360гр.

8,90 лв.

Пица Четири сирена с доматен сос, моцарела,
синьо сирене, топено сирене и пармиджано

360гр.

9,60 лв.

Пица с прошуто крудо, доматен сос, моцарела и гъбки

360гр.

8,60 лв.

Пица Капрезе с моцарела, доматен сос и босилек

360гр.

8,20 лв.

Пица със салам пеперони, рукола, доматен сос
и моцарела

360гр.

9,50 лв.

Пица пиле барбекю с доматен сос, сос барбекю,
моцарела, червен лук и зелени чушки

360гр.

9,60 лв.

ЯСТИЯ
ПИЛЕШКО
Пиле Капрезе с моцарела, босилек, домати,
пармиджано и свежа салата

360гр.

9,50 лв.

Пиле с аспержи, бекон и нежен Беарнез
гарнирано с бял ориз

360гр.

9,40 лв.

Пиле със сезонни зеленчуци и картофки Уеджис

360гр.

9,50 лв.

СВИНСКО
Свински дърпан джолан със зеленчуков рататуй и
домашно картофено пюре

360гр. 10,90 лв.

Бавно печени свински ребърца с картофен чипс и колсло

360гр. 12,60 лв.

Нежни свински скалопини със сос от сирена
гарнирани със свежа салата

360гр. 11,90 лв.

ТЕЛЕШКО
Бавно печено телешко крехко месо със
зеленчуков рататуй и бял ориз

360гр. 11,90 лв.

Бавно печено телешко с манатарки и картофено пюре
Бавно печено телешко със сос от сирена и свежа салата

360гр. 12,90 лв.
360гр. 12,80 лв.

РИБА И
МОРСКИ ДАРОВЕ
Нежно филе от лаврак в тавичка с картофки,
сметана, бяло вино, масло и подправки

350гр. 18,90 лв.

Прясна сьомга с чесново медена марината
гарнирана с домашно картофено пюре

250гр. 12,90 лв.

Прясна сьомга на плоча върху печени зеленчуци,
гарнирана със свежа салата

250гр. 12,90 лв.

Миди ядки в масло, бяло вино, лимон и копър

220гр. 10,70 лв.

Средиземноморски микс от скариди, калмари,
октопод, сотирани в тиган с лук, чесън, масло,
пресни чушки и малко сметана

290гр. 21,00 лв.

СКАРА
Свинско кънтри меню от врат и прясна наденичка
гарнирано с мачкан овкусен картоф, цедено мляко с
печени зеленчуци и свежа салата

390гр. 11,90 лв.

Пилешко кънтри меню от филе гарнирано с мачкан
овкусен картоф, цедено мляко с печени зеленчуци и
свежа салата

390гр. 10,90 лв.

Тройка кебапчета (БДС) гарнирани с мачкан овкусен
картоф, цедено мляко с печени зеленчуци и свежа салата

390гр.

8,50 лв.

6 броя домашно приготвени кюфтенца гарнирани с
мачкан овкусен картоф, цедено мляко с печени
зеленчуци и свежа салата

390гр.

9,90 лв.

Сочни телешки кюфтенца с гауда и ементал,
гарнирани с печени подлучени зеленчуци

390гр. 10,90 лв.

Крехко мариновано свинско бонфиле на плоча с
печени подлучени зеленчуци и свежа салата

390гр. 12,60 лв.

ХЛЯБ
Дълъг Арабски хляб с мак, сусам и масло

250гр.

5,20 лв.

Тук изпечен хляб

120гр.

2,50 лв.

Различен вид пърленки
(с масло, с кашкавал и сирене, чеснова)

190гр.

4,50 лв.

Багета с масло

160гр.

4,50 лв.

35гр.

0,30 лв.

Крем карамел

150гр.

3,90 лв.

Тук приготвена бисквитена торта с маскарпоне,
пистачио и смокини

220гр.

5,60 лв.

Различен вид палачинки

190гр.

4,50 лв.

Нежен шоколадов мус

150гр.

5,50 лв.

Сладоледи Мирабел в бурканче

200гр.

6,50 лв.

Торти Неделя

200гр.

6,50 лв.

Филия хляб

ДЕСЕРТИ

НАПИТКИ
Кафе Julius Meinl

БИРА

60мл. 2,90 лв.

Загорка наливно

330мл. 3,50 лв.

Капучино

130мл. 3,80 лв.

Загорка наливно

500мл. 3,90 лв.

Фреш

200мл. 4,90 лв.

Столично вайс - наливно 330мл. 3,60 лв.

Бяло фрапе

180мл. 3,90 лв.

Столично вайс - наливно 500мл. 4,20 лв.

Кока кола,
Фанта, Спрайт

250мл. 2,90 лв.

Капи

250мл. 3,20 лв.

Фюз тий

250мл. 3,20 лв.

Швепс

250мл. 2,90 лв.

Газирана вода

250мл. 2,60 лв.

Минерална вода „Девин” 500мл. 2,20 лв.
Минерална вода „Девин”

1,5л. 4,50 лв.

Българска лимонада

330мл. 2,50 лв.

Ред Бул

250мл. 5,90 лв.

Айрян

250мл. 2,50 лв.

Айрян

1 л. 6,90 лв.

Домашна лимонада

1 л. 6,90 лв.

Загорка

500мл. 3,80 лв.

Загорка Ретро

500мл. 3,80 лв.

Загорка Макс 0.0% алк. 500мл. 3,50 лв.
Хайнекен

330мл. 4,50 лв.

Хайнекен

500мл. 4,50 лв.

Хайнекен 0.0% алк.

330мл. 4,50 лв.

Ариана

500мл. 3,70 лв.

Ариана Радлер

500мл. 3,70 лв.

Самърсби

330мл. 3,90 лв.

БЕЛИ ВИНА
750мл.

Мезек Шардоне		23,00 лв.
Мезек Совиньон Блан		23,00 лв.
Тера Тангра Шардоне		25,00 лв.
Квантум Шардоне		23,00 лв.
Майбах Ризлинг		26,00 лв.
Фърнуей Совиньон Блан		33,00 лв.
Монте Елена Шардоне		22,00 лв.
Пей Док Шардоне		22,00 лв.
Чиленсис Совиньон Блан 375мл. 14,00 лв.

ЧЕРВЕНИ ВИНА
750мл.

АНАСОНОВИ
НАПИТКИ И ЛИКЬОРИ

Мезек Каберне и Мавруд		23,00 лв.

Мастика Пещера

50мл. 3,30 лв.

Квантум Сира и Каберне		23,00 лв.

Мента Пещера

50мл. 3,30 лв.

Тера Тангра Органик		26,00 лв.

Узо Пломари

50мл. 3,90 лв.

Кианти Класико		33,00 лв.

Узо Цантали

50мл. 3,90 лв.

Пей Док Сира		23,00 лв.

Савой Тъмен Ром

50мл. 3,30 лв.

Лос Пагос Карменер		26,00 лв.

Бакарди Бял Ром

50мл. 3,60 лв.

Рибера Дел Дуеро Сенорио Реал		24,00 лв.

Бакарди Черен Ром

50мл. 3,60 лв.

Пуебло Виехо Риоха		23,00 лв.

Бренди Карнобат

50мл. 3,30 лв.

Ка Ернесто Теролдего		26,00 лв.

Метакса

50мл. 4,20 лв.

Монте Елена Каберне		23,00 лв.

Мартини Бианко

50мл. 3,30 лв.

Мартини Екстра Драй

50мл. 3,30 лв.

Бейлис

50мл. 4,90 лв.

РОЗЕ

750мл.

Мезек Розе		24,00 лв.
Катарджина Ле’Розе		29,00 лв.

НАЛИВНО ВИНО

ВОДКА
Савой

50мл. 3,30 лв.

Червено, Ейнджълс Вали 187мл. 4,90 лв.

Търговище

50мл. 3,30 лв.

Розе, Ейнджълс Вали

187мл. 4,90 лв.

Абсолют

50мл. 4,20 лв.

Бяло, Ейнджълс Вали

1л. 19,00 лв.

Финландия

50мл. 4,20 лв.

Червено, Ейнджълс Вали

1л. 19,00 лв.

Руски Стандарт

50мл. 4,20 лв.

Розе, Ейнджълс Вали

1л. 19,00 лв.

Собиески

50мл. 4,20 лв.

Собиески Зелена Ябълка

50мл. 4,20 лв.

Бяло, Ейнджълс Вали

187мл. 4,90 лв.

УИСКИ

РАКИИ

Савой

50мл. 3,30 лв.

Пещерска Гроздова

50мл. 3,30 лв.

Джей Би

50мл. 4,90 лв.

Пещерска Отлежала

50мл. 3,60 лв.

Джим Бийм

50мл. 4,90 лв.

Поморийска Гроздова

50мл. 3,30 лв.

Тюламор Дю

50мл. 4,90 лв.

Поморийска Мускатова

50мл. 3,60 лв.

Джеймсън

50мл. 4,90 лв.

Карнобатска Гроздова

50мл. 3,30 лв.

Джони Уокър Ред Лейбъл

50мл. 4,90 лв.

Троянска Сливова

50мл. 3,90 лв.

Бушмилс

50мл. 4,90 лв.

Троянска Кайсиева

50мл. 3,90 лв.

Джак Даниелс

50мл. 5,50 лв.

Сунгурларска Гроздова

50мл. 3,90 лв.

Чивас Регал 12 годишно

50мл. 7,60 лв.

Сливенска Перла

50мл. 3,90 лв.

Бургаска Мускатова

50мл. 3,60 лв.

Бургас 63

50мл. 3,90 лв.

Бургас 63 Барел

50мл. 4,50 лв.

Сръпска
50мл. 4,20 лв.
гроздова/крушева/дюлева

БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО!

Символи на алергените, обозначени в менюто:

Зърнени култури,
съдържащи глутен

Ракообразни и
продукти от тях

Яйца и
продукти от тях

Риба и
рибни продукти

Фъстъци
и продукти от тях

Соя и
соеви продукти

Мляко и
млечни продукти

Ядки

Целина и
продукти от нея

Синап и
синапено семе /
горчица/

Сусамово семе
и продукти от него

Лупина и
продукти от нея

Серен диоксид
и сулфити

Мекотели и
продукти от тях

Графичен дизайн и печат:
www.studio-cam.com

