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Всеки има право да води честен и достоен живот , и липсата на
родителска грижа не бива да пречи на това .
Развивайки се личностно и добивайки технически компетенции
младежите променят житейския си път и биват овластени даизградят
бъдещето си .

САЛАТИ
350 г

10.00 лв

350 г

10.00 лв

350 г

10.00 лв

350 г

10.00 лв

175 г

5.00 лв

ФЕРМЕРСКИ САНДВИЧ

350 г

10.50 лв

/пшеничен квасен хляб, чедър, гауда, кисели краставички, бекон, яйце

175 г

5.25 лв

ДИРЕКТНО ОТ КУРНИКА

350 г

10.00 лв

/пшеничен квасен хляб, сувидирано пиле, масло, сусамово олио, соев

175 г

5.00 лв

ЦЕЗАР
/микс салатки, Цезар дресинг, пармезан, сувидирани пилешки гърди,
билкови крутони/

ОКЕАНСКИ БРИЗ
/микс салатки, пушена сьомга, забулено яйце, билкови крутони, червен
лук, микс ядки, пармезан, зехтин/

ЗЕЛЕНИЯ В ЧИНИЯ
/микс салатки, забулено яйце, билкови крутони, червен лук, микс ядки,
пармезан, зехтин/

САНДВИЧИ
ГРИЛ ЧИЙЗ
/пшеничен квасен хляб, чедър, гауда, карамелизиран лук, бекон/

на очи/

сос, спанак /

БРЪНЧ
ЯЙЦА БЕНЕДИКТ КЛАСИК

350 г

9.00 лв

350 г

9.50 лв

350 г

9.00 лв

300 г

8.00 лв

300 г

7.50 лв

/бял квасен хляб, забулени яйца, бекон, спанак,
домашен сос „Холандез“, зехтин /

ЯЙЦА БЕНЕДИКТ РОЯЛ
/бял квасен хляб, забулени яйца, пушена сьомга, спанак,
домашен сос „Холандез“, зехтин /

ЯЙЦА БЕНЕДИКТ ФЛОРЕНТИН
/бял квасен хляб, забулени яйца, печени сезонни зеленчуци, спанак,
домашен сос „Холандез“, зехтин /

МЕЗЕНЕ
МАМАЛАЙ С МАЩЕРКА
/царевична содена питка с мащерка, сотирана наденица с левурда,
сладко от люти чушки Хабанеро, царевично пюре с шаварма/

ЛИМЕЦОВ КРЕКЕР СЪС СЬОМГА

/лимецов квасен хляб, крема сирене, пушена сьомга, домашна туршия /

ЛИМЕЦОВ КРЕКЕР СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ

300 г

5.00 лв

250 г

7.00 лв

30 г

1.50 лв

250 г

4.50 лв

30 г

1.50 лв

/лимецов квасен хляб, домаше хумус, ппечени зеленчуци

БИЛКОВИ СЛАДКИ КАРТОФИ НА ФУРНА
/картофи, билки, масло, слънчогледово олио/
Сос по избор:

*сладко от люти чушки Хабанеро; *сос Цезар; *царевичен сос с Шаварма

БИЛКОВИ КАРТОФЕНИ РЕШЕТКИ
/сладки картофи, билки, масло, слънчогледово олио/
Сос по избор:

*сладко от люти чушки Хабанеро; *сос Цезар; *царевичен сос с Шаварма

ГОФРЕТИ
ПРАСЕКО

350 г

8.00 лв

350 г

8.00 лв

350 г

6.50 лв

350 г

7.00 лв

350 г

5.50 лв

/гофрета, бекон, спанак, крема сирене, яйце на очи, зехтин сол,
черен пипер/

ДЪРЖА ТЕ ПОД ОКО
/гофрета, спанак, крема сирене, яйце на очи, зехтин, сол,
черен пипер /

С ДЪХ НА ЛАВАНДУЛА
/гофрета, орехи, лавандулов мед, крема сирене Филаделфия /

СПОМЕНИ ОТ БАБА МИЧЕ
/гофрета, цедено кисело мляко, мед, орехи, домашно сладко
от ябълки, канела /

НАМАЖИ МЕ
/гофрета, шоколад, кокос /
*възможна е добавка топка сладолед

ДЕСЕРТИ
БРАУНИ ТРОЕН ШОКОЛАД

150 г

4.00 лв

/черен шоколад, млечен шоколад, бял шоколад, масло, брашно,
кафява захар, какао /
*възможна е добавка топка сладолед

ТРЮФЕЛ ЧЕРВЕНО КАДИФЕ

50 г

0.50 лв

50г

1.50 лв

40 г

1.50 лв

50 г

1.50 лв

/масло, мляко, какао, яйца, брашно, захар, сол,
крема сирене Филаделфия, бял шоколад /

ТРЮФЕЛ ЧЕРЕН ШОКОЛАД
/черен шоколад, масло, сметана, какао, кокос, уиски /

ЛАВАНДУЛОВА КУРАБИЙКА
/брашно, масло, шоколад, лавандула, портокалови кори, канела

The Social Teahouse
Социалната чайна във Варна е емблематична за града ни
културна точка и алтернативно пространство , което дава първа
работа и менторска подкрепа на младежи , израснали без
родителска грижа или такива идващи от рискова семейна среда .
Дали за сутрешно кафе и току - що изпечена гофрета ,
здравословен работен обяд или среща на чаша вино с
приятели вечер , Чайната е място което си струва да посетите
( не само защото при нас е вкусно и приятно ) .
Може да бъдете партньор на Чайната като организирате
вашето следващо събитие , фирмено обучение или детски рожден
ден при нас .
Бъдете част от нашето споделено работно пространство
The Social Workspace.

Подарък с кауза
Зарадвайте любим човек , колега или себе си . Изберете от нашите
брандирани продукти и направете празника специален .

адрес: Варна, ул."Преслав"53
телефон: 088 461 4108
e-mail: info@thesocialteahouse.bg
The Social Teahouse

Риба и рибни продукти

Месо

Сусам

Мляко и млечни продукти

Яйца

Синап/Горчица

Соя

Ядки

Глутен

