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Храна: 
НАШEТО СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

“Канибал” /за двама/       1150 гр. 25,80 лв. 
(пилешки крилца, свински ребра и вурстове на скара, пържени картофи, пресни зеленчуци, сос  
барбекю) 6,9 
Джолан на фурна /за двама/     1100 гр. 26,50 лв. 
(с гарнитура сотирани картофи с чесън и копър) 6 

Карамелизирани ребърца       450 гр. 17,50 лв. 
(свински ребърца на тиган, карамелизирани в мед и сусам, поднесени с кисела краставичка и запечено  

хлебче с масло) 6, 10 
Печени свински ребра       450 гр. 17,50 лв. 
(свински ребра на лента, мариновани с мед, горчица, чили и соев сос, поднесени с гриловани картофи и  
барбекю сос) 6, 10 
Плато вурстове        650 гр.  24,50 лв. 
(братвурст, братвурст фриш, краковски, кезе кнакер, винервурст,  тюрингски братвурст, печено зеле 

на фурна, кремска горчица) 7,9,10 

Бретцели с разядки         350 гр.   9,50 лв. 
(два броя бретцели поднесени с домашен пилешки  пастет, маслинова паста с каперси и пикантна  
лучена разядка с горчица и мед) 1,10  

БИРЕНИ БУРГЕРИ 

Бургер с дърпано свинско      500 гр.  12,50 лв. 
(свинска плешка, печена на бавен огън в тъмна бира и сос уорчестър, хрупкав запържен бекон, чедър, 
сос барбекю, карамелизиран червен лук, маруля, домат, гарнитура пържени картофки) 1,7 
Бургер с телешко кюфте       500 гр.  12,50 лв. 
(телешко кюфте, сирене чедър, маруля, кисели краставички, пържено яйце, карамелизиран червен лук, 
домат, пържени картофки, специален сос) 1,3, 7 
Бирен хотдог         350 гр.  9,90 лв. 
(винервурст, кисели краставички, карамелизиран червен лук, чедър, медена горчица, пържени  

картофки) 1,7,10,12 

НЕМСКИ ВУРСТОВЕ  
Братвурст фриш         200 гр.  7,80 лв. 
(сурова наденица, кремска горчица) 10 
Тюрингски братвурст         180 гр.  7,80 лв. 
(сурово-пушена наденица, кремска горчица) 10 
Краковски           180 гр.  7,80 лв. 
(варено-пушени наденички, кремска горчица) 9,10 
Винервурст          160 гр. 7,80 лв. 
(пушени вурстчета, кремска горчица) 9,10 
Братвурст          160 гр. 7,80 лв. 
(парени наденички, кремска горчица) 9,10 
Кезе кнакер           200 гр. 9,80 лв.  
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(пушена наденица с ементал, кремска горчица) 7,9,10 

СУПИ  
Таратор – купа/чаша 7        400 мл.3.50/3,20 лв. 
Пилешка супа 1,7,9        400 мл. 4,20 лв. 
Шкембе чорба 7         400 мл. 4,80 лв. 

САЛАТИ 
Шопска салата с печено сирене      450 гр 7,20 лв 
/домати, краставици, червен лук, печено сирене, маслини, пресни билки/3,6,7  

Овчарска салата         450 гр. 10,20 лв. 
(домати, краставици, чушки, лук, сирене, кашкавал, шунка, гъби, яйце, маслини, магданоз) 3,6,7  

Микс зелени салати с моцарела, сушени домати и нар  450 гр 10,20 лв 
/рукола, зелена салата, сушени и пресни домати, моцарела, нар, печен слънчоглед,  

балсамов оцет/3,6,7   

Селска салата с маслини       350 гр. 8,80 лв 
/домати, печени чушки, маслини, пресен и червен лук, сирене, люта чушка/3,6,7  

Печени чушки с орехи и козе сирене3,6,7     350 гр. 8,80 лв. 

Три вида катък с брускетки                                           400 гр. 9,20 лв. 
/микс от 3 вида катък- с печени чушки и чесън, със сушени моркови и със сини сливи и орехи, поднесен с  

прясно изпечени брускети с масло и подправки/3,6,7  

МЕЗЕТА 

Панирани топени сиренца 1,3,7      150 гр. 7,90 лв. 
(поднесени с боровинково сладко)   
Запечен камембер с мед       200 гр. 9,20 лв. 
(по желание може да бъде поднесен с боровинково сладко) 7  
Пържени пилешки крилца       500 гр. 12,50 лв. 
(овкусени  със соев сос, чесън и копър) 6  
Пилешки филенца с корнфлейкс      300 гр. 9,80 лв. 
(поднесени с млечен сос) 1,6  
Пилешки дробчета по селски      350 гр. 9,80 лв. 
(пилешки дробчета, пресни чушки, гъби, лук, домати, люта чушка) 
Пилешки сърца в масло 6,7        250 гр. 10,50 лв. 
Чипс от пилешки кожички 6       200 гр. 7,80 лв. 
Панирани маслинки 1,3        250 гр. 7,80 лв. 
Лучени кръгчета 7        200 гр. 7,80 лв.  
Картофи “Халбите”        400 гр. 7,80 лв. 
(картофи, бекон, маслини, сметана, настърган кашкавал) 7 
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ТОПЛИ ЯСТИЯ 

Средиземноморско пиле със сушени домати    300 гр. 12.50 лв. 
(пилешко филе на тиган със сушени и пресни домати, каперси, маслини и пресен розмарин, поднесено  

със задушен ориз) 1 

Филе пъстърва с билкова коричка      300 гр. 12,50 лв. 
(филе от пъстърва с хрупкава коричка от пресни билки, поднесена със зелена салата)  1, 3, 4 

Свинско по старочешки        400 гр. 13,90 лв. 
(вратна свинска пържола на тиган с плънка от топено сирене и гъби, поднесена с гарнитура) 7 

Виенски шницел         360 гр. 12,90 лв. 
(свинско бонфиле с гарнитура пържени картофи) 1 

Свинско бонфиле с чушки на тиган     400 гр. 12,90 лв. 
(свинско бонфиле на тиган, червени и зелени чушки,чесън, соев сос, мед, горчица, чили) 6,10 

Къри вурст с пържени къри картофи      400 гр. 12,20 лв. 
(тюрингски братвурст на тиган с доматен сос, пържен лук,къри, пържени картофки с къри) 6 

Ризото с пилешко филе и пармезан 7     400 гр. 9,80 лв. 

СКАРА 

Домашни кюфтенца с гарнитура      400 гр. 9,50 лв.  
(мляно месо 60/40 телешко /свинско, кромид лук, пресен лук, кимион, сол, черен пипер, магданоз,  

поднесени с пъжени картофки и лютеница) 
Зеленчуци на скара        500 гр. 10,50 лв. 
(домати, гъби, лук, чушки, тиквички, майонезен сос с копър) 6,7 

Пилешко филе с мащерка и розмарин     200 гр. 8,80 лв. 
Вратна свинска пържола       220 гр. 8,80 лв.   
(на тиган или скара) 

КАРТОФКИ  
ПОДНАСЯТ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОСОЛЕНИ!

Домашни пържени картофки*      170 гр. 5,00 лв. 
Домашни пържени картофки  със сирене* 7    220 гр. 5,80 лв. 
Чипс*           150 гр. 6,50 лв. 
(чипсът може да бъде пикантен по желание на клиента) 
Картофи соте          350 гр. 6,50 лв. 
(задушени в масло с чесън и копър) 7  

ГАРНИТУРИ  
Комбинирана гарнитура       300 гр. 5,80 лв. 
(пържени картофи, лютеница, домати и краставици) 1 
Лютеница с лук 1        250 гр. 5,50 лв.  
Люти чушлета с чесън и копър      80 гр. 2,50 лв. 
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СОСОВЕ 

Чеснов 7, майонезен 7, барбекю 1      100 мл. 1,70 лв.  
Соев сос 6, чили 1, горчица 10, кетчуп 1     50 мл. 1,50 лв. 

ХЛЯБ 
Земел 1          1 брой 0,50 лв. 
Бретцел* 1          100 гр. 1,80 лв. 
*(време за приготвяне 20 минути)  

ДЕСЕРТИ 
Торта с маскарпоне и праскови      160 гр 6,20 лв. 
Чийзкейк 1,3,7         160 гр. 6,20 лв. 
Крем карамел 3,7         170 гр. 5,50 лв. 

Кутия за вкъщи         1 брой 0,80 лв. 

Грамажите на ястията са в готов вид 

При поръчка за вкъщи, взета на място, получавате 
следните отстъпки от Вашата сметка – 25 % наливна 

бира и 20 % всичко останало 

Бирария Халбите  
ул. “Три уши” 13 

02 954 20 15, 0878 73 77 82 

ул. “Черковна” 41 
02 841 25 13, 0879 18 25 55 

ул. “Неофит Рилски”72 
02 980 41 47, 0878 73 77 86 

 Списък на потенциалните алергени: 1 – зърнени култури, съдържащи глутен, 2 – ракообразни и продукти о т 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 продукти от него, 11 – сусамово семе и продукти от 
него, 12 – серен диоксид и сулфити, 13 – лупина и продукти от нея, 14 – мекотели и продукти от тях


