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Всеки четвъртък
винени вечери от 19:00 ч.
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15%
-15% НА ВСИЧКИ ПИЦИ. отстъпка
ЗАНЕСИ ТАЛОНА В ХОТ ХАУС И ПОЛУЧИ

важи до 31.12.2010

Пресни салати
Пролетна салата

/зелена салата, репички, домати, краставици, пресен лук,
царевица и кубчета бяло сирене, подправени с чушков винегрет/

300 гр.

4.60 лв.

/салата с мариновани патладжани, домати, червени чушки
и бяло сирене/

300 гр.

4.80 лв.

/приготвена с айсберг салата, цезар дресинг, аншуа,
пармезан, крутони и ароматни пилешки филенца/

300 гр.

5.80 лв.

/зелена салата, риба тон, ементал, чери домати и
лимонов винегрет/

300 гр.

5.40 лв.

/зелена салата, краставици, синьо сирене, орехи, пресен лук,
дресинг от зехтин, лимон и горчица/

350 гр.

4.60 лв.

/зелена салата, краставици, репички, пресен лук и яйце/

300 гр.

4.30 лв.

/салата айсберг, рукола, чери домати, пармезан на люспи/

250 гр.

5.50 лв.

/домати, моцарела, маслини, босилек, зехтин/

400 гр.

5.80 лв.

/кръгчета домати, олио, чесън, босилек, бяло сирене/

400 гр.

3.40 лв.

/яйца, краставици, моркови, чеснов сос и магданоз/

300 гр.

3.60 лв.

/бял боб, червен лук, царевица, домати и горчичен дресинг/

300 гр.

4.50 лв.

/шунка, яйце, гъби, грах, моркови, картофи, кисели
краставички, червен сос и магданоз/

450 гр.

4.80 лв.

/варени макарони, пушено пилешко филе, гъби,
кисели краставички, моркови и чеснов сос/

450 гр.

5.20 лв.

/домати, краставици, два вида пресни чушки, бяло сирене,
червен лук, маслини, риган и зехтин/

400 гр.

5.80 лв.

/домати, краставици, лук, мариновани гъби, шунка, кашкавал
сирене, яйце и магданоз/

500 гр.

5.50 лв.

/домати, краставици, печени чушки, лук, бяло сирене и магданоз/

400 гр.

4.20 лв.

/моркови и копър с лимонов дресинг/

350 гр.

2.50 лв.

зеле, моркови и копър

300 гр.

2.50 лв.

/сушени домати и босилек/

300 гр.

4.20 лв.

/цедено кисело мляко, краставици, чесън, орехи и копър/

250 гр.

3.30 лв.

Патладжан

Салата "Цезар"

Салата "Риба Тон"

Салата "Синьо сирене"
"Зелена"

Салата "Рукола"

Салата "Капрезе"

Салата "Домати" с чесън
"Яа-Яа"

Боб с риба Тон

"Картофена" салата
"Макаронена"

"Гръцка" салата

"Овчарска" салата
"Шопска" салата

"Салата моркови"

"Прясно зеле с моркови"
"Печени чушки" с чесън
"Снежанка"
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"Руска" салата

/картофи, шунка, моркови, кисели краставички, грах и майонеза/

250 гр.

3.50 лв.

/боб, червен лук, оцет, олио, магданоз/

250 гр.

3.50 лв.

/карфиол, моркови, камба-чушка, целина/

300 гр.

3.80 лв.

/микс от мариновани маслини с копър и лимонов дресинг/

200 гр.

3.80 лв.

/домашно мляни печени патладжани, чесън, чушки и домати/

250 гр.

4.50 лв.

/кръгчета от пълнени червени и зелени чушки със сирене и
чесън, върху кръгчета от домати с магданоз/

360 гр.

4.40 лв.

/пукани люти чушлета или чорбаджийска чушка/

150 гр.

2.00 лв.

/леки дресинги: цезар, горчичен, лимонен, копъров, чушков, балсамов/

50 гр.

1.00 лв.

/плътни сосове: тартар, млечно-майонезени, доматен/

50 гр.

1.00 лв.

"Бобена" салата

"Царска" туршия

"Маслини" туршия
"Кьопоолу" салата
"Меча стъпка"

"Пикантни чушки"
"Винегрети"
"Сосове"

Супи		
"Таратор"

/кисело мляко, краставици, копър, чесън и зехтин/

300 гр.

2.80 лв.

/пилешко месо, моркови, целина, картофи,магданоз и фиде/

300 гр.

2.80 лв.

/домашно приготвена супа от шкембе, телешки бульон,
мляко, чесън и червен пипер/

300 гр.

2.80 лв.

/бяло сирене, кашкавал, овче сирене/

100 гр.

2.80 лв.

/моцарела, ементал, синьо сирене/

100 гр.

4.50 лв.

50 гр.

4.50 лв.

100 гр.

3.90 лв.

50 гр.

4.50 лв.

/картофи, запечени и задушени във фолио, масло,
пушено пилешко филе,лук, кашкавал и копър/

400 гр.

4.90 лв.

/картофи, запечени и задушени във фолио, сметана,
бекон или шунка, кашкавал, лук и магданоз/

400 гр.

4.90 лв.

"Пилешка супа"

"Шкембе чорба"

Сирена и колбаси
Български сирена
Вносни
Вносни

/пармезан, чедър/

Български колбаси

/пражка шунка, луканка, суджук, свински врат и бут/

Вносни

/прошуто, хамон/

Предястия

"Хот Хаус" с пушено пилешко филе
"Хот Хаус" с бекон или шунка

óë. Çëàòåí êëàñ 5, Ñîôèÿ

"Хот Хаус" със сирене

/картофи, запечени и задушени във фолио със сирене,
домат, кашкавал, масло и чубрица/

400 гр.

4.90 лв.

/брокoли, варени картофи, бяло сирене, яйце и кашкавал/

350 гр.

4.60 лв.

350 гр.
250 гр.

5.60 лв.
3.80 лв.

/царевица, задушена във фолио с гъби, масло и синьо сирене/

300 гр.
250 гр.

3.80 лв.
3.80 лв.

/бяло сирене в суха панада и два вида сосчета/

250 гр.

3.80 лв.

/двойно паниран, два вида сосчета/

250 гр.

4.80 лв.

/в хрупкава панировка и сос тартар/

250 гр.

5.50 лв.

/мариновани в специален сос/

330 гр.

5.70 лв.

/в хрупкава панировка и пикантен доматен сос/

350 гр.

5.90 лв.

250 гр.

6.50 лв.

/свинска плешка, приготвена внимателно със зеленчуци,
с картофен огретен, сезонни зеленчуци и сос грейви/

400 гр.

8.90 лв.

/приготвен на бавен огън с моркови, лук, целина,
чесън, гъби, бяло вино и
подправки, с картофено пюре и собствен сос/

350 гр.

8.50 лв.

/приготвен с лук, гъби и мащерка в глинен съд/

320 гр.

7.90 лв.

/късчета пикантна телешка плешка, задушена с лук, чесън, червен
боб и кимион, върху шафранов басмати ориз и заквасена сметана/

350 гр.

8.90 лв.

/пилешки гърди с гъбен сос, картофен огретен и зелени бобчета/

400 гр.

7.90 лв.

/ивички пилешко филе с червена и зелена чушка, лук, сметана и коняк/

380 гр.

8.50 лв.

/телешко рагу, патладжан, картофи, канела, вино и бешамел/

380 гр.

7.90 лв.

/телешка и агнешка кайма на шиш с пикантни подправки /

250 гр.

8.90 лв.

230 гр.

5.70 лв.

/мариновани в горчичено – лимонена марината/

220 гр.

6.20 лв.

/мариновано филе с бекон, лук и чушка/

200 гр.

4.50 лв.

/мариновано свинско месо с лук, чушка и гъби/

200 гр.

4.80 лв.

/обезкостен маринован свински врат с пържени картофки/

350 гр.

7.50 лв.

/мариновано във винена марината/

200 гр.

6.80 лв.

/мариновани в текс-мекс стил/

300 гр.

6.80 лв.

"Хот Хаус" с броколи

"Хот Хаус" с броколи и пиле

/брокoли, пушено пилешко филе, бяло сирене, кашкавал и
синьо сирене/

"Пикантни картофки"
"Мадона"

"Сирене с мед и орехи"
"Панирани сиренца"
"Паниран кашкавал"

"Хрупкави пилешки филенца"
"Азиатски пилешки крилца"
"Панирани пилешки крилца"
"Хот Хаус" наденички

/домашно приготвени наденички и горчица/

Основни ястия

"Свинска плешка на бавен огън"
"Свински джолан с билки"

Свински джолан "Антика"

Мексиканско "Чили кон Карне"
"Пилешки гърди"
Пиле "Ал Ре"

"Гръцка мусака"
"Адана кебап"

Грил-скара

"Пилешка пържола" от бутче
"Пилешки гърди"
"Пилешко шишче"
"Свинско шишче"
"Свински врат"

"Свинско бон филе"
"Свински ребра"

"Хот Хаус суджук"

/пресен едро кълцан суджук/

200 гр.

5.90 лв.

/поднесен с печен лук/

250 гр.

4.40 лв.

/с боб, лютеница и пържени картофки/

150 гр.

3.80 лв.

"Свински дроб"

"Кюфте или Кебапче" /2бр./

Паста

Прясна паста. Изберете между спагети, талятели и папарделе.

"Помодори"

		

/домати, бяло вино, магданоз и пармезан/

350 гр.

4.50 лв.

/патладжан, домати, магданоз, босилек и маслини/

380 гр.

4.90 лв.

/бекон, чили, домати, чесън и пармезан/

380 гр.

5.50 лв.

/бекон, яйце, черен пипер, сметана и пармезан

400 гр.

5.50 лв.

/смляно месо, моркови, целина, подправки и пармезан/

400 гр.

5.20 лв.

/рукола, чери домати, масло и пармезан/

380 гр.

5.80 лв.

/шунка, гъби, грах, бяло вино, сметана и пармезан/

400 гр.

5.50 лв.

400 гр.

5.70 лв.

/тиквички, патладжани, доматен сос, моцарела и рикота/

400 гр.

5.50 лв.

/смляно месо, лук, моркови, целина, подправки, червено вино,
бешамел и пармезан/

400 гр.

5.90 лв.

50/25 гр.

1.50 лв.

125 гр.

1.00 лв

"Ортолана"
"Арабиата"

"Карбонара"
"Болонезе"
"Рукола"

"Боскайоло"
"Полло"

/пушено пиле, чесън, праз лук, вино, сметана и магданоз/

Лазаня

"Вегетариана"
"Болонезе"

Добавка: Изберете между кашкавал

или пармезан

Пици

По Ваше желание във всяка рецепта може да замените кашкавала
с оригинална италианска моцарела

"Маргарита"

/домати, кашкавал, маслини, зехтин, риган/

280/380 гр. 4.50/5.50 лв.

/домати, кашкавал, гъби, магданоз, зехтин, риган/

330/430 гр. 5.30/6.30 лв.

/домати, кашкавал, шунка, гъби, магданоз, зехтин, риган/

380/580 гр. 6.20/7.20 лв.

/домати, кашкавал, бяло сирене, пушено сирене, синьо сирене/

350/480 гр. 6.30/7.30 лв.

/домати, кашкавал, бекон, червени чушки, маслини,
магданоз, зехтин, риган/

380/580 гр. 7.50/9.50 лв.

/домати, кашкавал, пражка шунка, зехтин, риган/

380/580 гр. 5.90/7.50 лв.

/домати, кашкавал, кренвирши, зехтин, риган/

380/580 гр. 5.30/6.30 лв.

/домати, кашкавал, шунка, ананас, зехтин, риган/

380/580 гр. 6.20/7.20 лв.

/домати, кашкавал, бекон, лук, яйце, зехтин, риган/

380/580 гр. 6.50/7.50 лв.

/домати, шунка, лук, кашкавал, маслини, зехтин, риган/

380/580 гр. 6.30/7.30 лв.

/домати, кашкавал, шунка, пипероне, бекон, яйце, чушки,
зехтин, риган/

380/580 гр. 6.80/7.80 лв.

"Гъбена"

"Капричоза"
"Римини"

"Хот Хаус Пица"
"Парма"

"Венеция"

"Тропикана"
"Кариола"

"Контадина"
"Тоскана"

"Бианко неве"

/сметана, кашкавал, пушено пилешко филе,
царевица, розмарин/

380/580 гр. 6.60/7.60 лв.

/сметана, кашкавал, пушено пилешко филе, бяло сирене,
пушено сирене, яйце/

380/580 гр. 6.40/7.40 лв.

/домати, кашкавал, пушено пилешко филе, пушено сирене,
луканка, бяло сирене/

380/580 гр. 6.90/7.90 лв.

/домати, кашкавал, пушено пилешко филе, пушено сирене,
яйце, грах, кисели краставички/

380/580 гр. 6.20/7.20 лв.

/домати, кашкавал, шунка, салсиче-наденица, маслини,
зехтин, риган/

380/580 гр. 6.50/7.50 лв.

/домати, кашкавал, пушено свинско филе, пушено сирене,
маслини/

380/580 гр. 6.80/7.80 лв.

/домати, кашкавал, шунка, луканка, кисели краставички/

380/580 гр. 6.50/7.50 лв.

/домати, кашкавал, извара, синьо сирене/

380/580 гр. 6.50/7.50 лв.

/домати, кашкавал, риба тон, синьо сирене, пипероне/

380/580 гр. 6.90/7.90 лв.

"Стелла"

"Верона"

"Ди Полло"
"Салсиче"
"Торино"

"Сицилиана"

"Калцоне Формаджи пиканте"
"Калцоне Пескаторе"

"Чесново хлебче"
"Чесново хлебче с кашкавал"
"Хлебче със сусам"
"Хлебче с масло и чубрица"

200 гр.
250 гр.
200 гр.
200 гр.

1.90 лв.
2.20 лв.
1.90 лв.
1.90 лв.

Италиански пици			

"Маринара"

/домати, чесън, зехтин, риган/

250/350 гр. 3.20/4.20 лв.

/домати, моцарела, босилек, зехтин, риган/

280/380 гр. 5.50/6.80 лв.

/домати, моцарела, чушки, гъби, лук, маслини, зехтин, риган/

350/480 гр. 6.80/8.10 лв.

/домати, моцарела, шунка, гъби, аншуа, салсиче-наденица,
маслини, зехтин, риган/

380/580 гр. 7.40/9.30 лв.

/домати, моцарела,шунка, прошуто, гъби, маслини,
зехтин, риган/

420/580 гр. 8.40/11.20 лв.

/домати, моцарела, прошуто, артишок , зехтин/

380/580 гр. 8.80/11.60 лв.

/домати, моцарела, пикантен пипероне, зехтин, риган/

380/550 гр. 7.50/9.50 лв.

/домати, кашкавал, ементал, чедър, моцарела, синьо сирене/

350/480 гр. 8.40/11.20 лв.

/домати, моцарела, риба тон, лук, каперси, зехтин,
риган, лимон/

350/480 гр.

/домати, моцарела, миди, калмари, магданоз, зехтин,
риган, лимон/

350/480 гр. 9.30/10.70 лв.

/домати, моцарела, шунка, гъби, зехтин, риган/

380/580 гр.

7.30/8.90 лв.

50 гр.

1.00 лв.

"Маргарита"
"Калабрезе"

"Куатро стаджони"

"Прошутто е фунги"
"Прошуто крудо"
"Пепероне"

"Куатро формаджи"
"Рустика"

"Фрути ди маре"

"Калцоне"

7.30/9.30 лв.

Сосове
Рома

/майонеза, кисело мляко, чесън и подправки/

Маринара

/домати, чесън и подправки/

50 гр.

1.00 лв.

/домати, лют пипер и подправки/

50 гр.

1.00 лв.

/безалкохолна напитка и подарък – играчка/		

5.90 лв.

/безалкохолна напитка и подарък – играчка/ 		

5.90 лв.

Диаболо

Детско меню

Малка пица "Венеция" или "Капричоза"

Пилешки филенца с пържени картофки

Домашни десерти
"Бисквитена торта"

/приготвена с лек ванилов крем, бисквити и кафе/

180 гр.

2.80 лв.

/приготвен по класическа рецепта с крема сирене, стафиди,
портокал, поднесен с горски плодове/

240 гр.

3.20 лв.

/шоколадов мус с горски плодове, бадеми и сметана/

200 гр.

3.20 лв.

300 гр.

3.60 лв.

240 гр.

3.20 лв.

200 гр.
250 гр.
200 гр.
200 гр.
250 гр.
100 гр.
150 гр.

2.60 лв.
3.00 лв.
2.00 лв.
2.20 лв.
2.50 лв.
1.80 лв.
1.80 лв.

80 гр.
50 гр.

1.80 лв.
1.00 лв.

"Ню Йорк" чийз кейк

"Италиано" шоколадов мус

Мелба "Савой"

/ванилов и шоколадов сладолед, амарето бисквити,
филиран бадем, горски плодове и сметана/
"Палачинки"/2 бр./
/с избор от домашно приготвени конфитюри, мед или шоколад/

Гарнитури, сосове

Пържени картофки
Пържени картофки със сирене
Картофено пюре
Топла картофена салата
Задушени зеленчуци
Лютеница с лук
Бобена салата
Топли сосове

/гъбен, грейви, доматен, сметанов-сирена/

Соев сос

Хлебчета, добавки			
Бяло хлебче, Пълнозърнеста питка
Зеленчуци
Сирена, колбаси - български
Сирена, колбаси - внос

Безалкохолни напитки
Кола кен
Кола бутилка
Фанта
Спрайт

Бира

Шуменско кен
Туборг кен
Карлсберг кен

1 бр.
50 гр.
50 гр.
50 гр.

0.50 лв.
1.00 лв.
1.50 лв.
2.50 лв.

330 ml
1.25 l
330 ml
330 ml

1.59 лв.
2.99 лв.
1.59 лв.
1.59 лв.

500 ml
500 ml
500 ml

2.80 лв.
3.60 лв.
4.00 лв.

Тричк
о

велев

До пица & ресторант Хот хаус се намира Кулинарния
магазин Хот хаус – месо собствено производство на
СУПЕР НИСКИ ЦЕНИ, готвени и печени ястия, наливни
вина и много други изненади.
 От ноември месец - всяка неделя от 11:00 ч.
куклен театър за най-малките приятели на "Hot house".
За повече информация  02/934 17 27
 При поръчка на 2 големи пици - подарък натурален сок 1 л.
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ЕКСПРЕСНИ ДОСТАВКИ НА ПИЦИ
www.hothouse.bg òåëåôîí çà ïîðú÷êè

02/934 17 27
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