
Китайски специалитети на Механа САНИ 

1.1. 
Осем съкровища (пилешко, свинско, телешко, 
скариди, фъстъци, шунка, черни гъби, 
ароматни гъби, печурки, сезонни зеленчуци) 

600 гр. 12.90 лв 

1.2. 
Дъхът на Дракона (три вида месо, китайкси 
черни гъби, ароматни гъби, печурки, грах, 
бамбук, ананас върху специален ориз) 

1000 гр 13.50 лв 

1.4. 
Морски специалитет (раци, миди, скариди, 
калмари и 4 вида китайски гъби) 

600 гр. 18.80 лв 

1.5. 
Пилешко филе с подправка “Хуа Дзяо” върху 
панирани картофи 

600 гр. 11.60 лв 

1.6. 
Пилешко филе с гъби “Да Шън” в сладко-
кисел сос 

600 гр. 8.90 лв 

1.7. 
Пикантно ястие от пилешко, свинско, 
телешко, патешко, грах, aроматни гъби и 
моркови 

600 гр. 10.90 лв 

1.8. 
Три вида  месо с три вида китайски гъби 
(пилешко, свинско и телешко) 

600 гр. 10.90 лв 

1.9. Четри вида месо с четри вида гъби 600 гр. 10.90 лв 

САЛАТИ 

2.1. 
Салата “Сани” (домати, краставици, чушки, 
лук, маслини, яйце, сирене, шунка и луканка)                                                     

350 гр. 4.90 лв 

2.2. 
Овчарска салата (домати, краставици, гъби, 
чушка, лук, сирене, шунка, яйце 

400 гр. 4.50 лв 

2.3. 
Олимп  (домати, краставици, гъби, кашкавал, 
яйце, шунка) 

350 гр. 4.30 лв 

2.4. 
Салата “Цезар” с пиле(айсберг, пилешко филе, 
пармезан, сос Цезар, крутони / 

350 гр. 6.70 лв 

2.5. 
Салата “Враца” (домати, печена чушка, чесън, 
сирене, лук, магданоз)                                                                               

350 гр. 3.50 лв 

2.6. 
Болярска салата (домати, краставици, пушено 
филе, луканка, майонеза, яйце, зеле, 
кашкавал) 

350 гр. 4.70 лв 

2.7. 
Салата “Капрезе” (домати,  зехтин, моцарела, 
маслини,босилек) 

350 гр. 5.80 лв 

2.8. 
Салата с риба тон (кисели краставички, пресни 
краставици, зеле, майонеза, царевица, риба 
тон/ 

350 гр. 5.50 лв. 

2.9. 
Салата “Екзотик”(пил. месо, ананас, шунка, кис. 
краставички, портокал, царевица, майонеза                                                                       

350 гр. 4.90 лв 

2.10. 
Гръцка салата   (домати, краставици, сирене, 
чушки, лук,зехтин, маслини,босилек)               

350 гр. 4.50 лв 

2.11. Шопска салата / Shopska Salad (домати, 
краставици,печена чушка,лук,сирене) 

350 г       3.90 лв. 

2.19. 
Ракиена салата (катък, цедено мляко, сирене, 
печена чушка)                              

300 гр. 3.80 лв 

2.21. 
Пилешка салата по китайски (пиле, шунка, 
краставици, моркови, зеле, сусам) 

400 гр. 4.90 лв 

2.22. 
“Бяла фантазия”  (бели морски гъби, бекон, 
яйца, дом, краставици, царевица, грах, моркови)                                                                       

400 гр. 5.30 лв 

2.23. 
Императорска салата (краставици, бели гъби, 
бамбук, кит. вермицели, лук, пил. месо, сусам, 
кашу) 

400 гр. 5.30 лв 

2.24. 
Китайска салата от китайски черни гъби “Сян 
гу” и бели  морски гъби 

250 гр. 4.10 лв 

2.26. Заешка салата (зеле и моркови, подправки)  300 гр. 2,80 лв 

Топли предястия 

4.1. 
Пролетни рулца от пилешко месо (3 бр. рулца от 
зеле, моркови, гъби, и др.,  в оризови кори)                                                                                                

 
450 гр. 

 
6.90 лв 

4.2. 
Пролетни рулца от кайма (3 бр. рулца от зеле, 
моркови, гъби, и др., в оризови кори)                                                  

450 гр. 6.40 лв. 
 

4.3. 
Пролетни рулца от кайма (3 бр. рулца от зеле, 
моркови, гъби, черни китайски гъби,  
рмицели,яйца,  и др., загънати в оризови кори) 

 
450 гр. 

 
5.00 лв. 

 

4.4. 
Панирани хапки от пилешко филе (подправки 
“Хуа дзяо”)                                                  

400 гр. 7.20 лв 

4.5. 
Панирани хапки от пилешко филе със сусам и 
кокосово брашно (подправки “Хуа дзяо”) 

400 гр. 7.60 лв 

4.6. Хрупкаво пиле                                                                                            400 гр. 8.50 лв 

4.7. Панирани пилешки крилца в галета                                                            300 гр. 6.30 лв 

4.8. 
Пържени пилешки крилца   (5 вида кит. 
подпрвки на императрица Гуей Фей) 

300 гр. 5.90 лв 

4.9. Пилешки крилца на топчета                                                                 300 гр. 6.30 лв 

4.19. 
Хапки от свинско месо пане със сусам и 
кокосово брашно             

400 гр. 7.80 лв 

4.28. Чипс от скариди                                                                                      200 гр. 4.00 лв 

4.29. Панирано филе от морска бяла риба                                                   400 гр. 8.20 лв 

Ястия с ориз 

5.1. 
Пържен ориз“Янг Жоу” (бамбук, бели гъби, 
печурки, зеленчуци и яйца) 

600 гр. 8.60 лв 

5.2. Пържен ориз с 3 вид месо, зеленчуци и яйца                                 600 гр. 7.50 лв 

5.3. Пържен ориз със скариди и яйца                                                            600 гр. 12.20 лв 

5.4. Пържен ориз със св. месо, зеленчуци и яйца                               600 гр. 7.50 лв 

5.5. Пържен ориз с телешко месо, зеленчуци и яица                                 600 гр. 7.60 лв 

5.6. Пържен ориз с пил. месо, зеленчуци и яица                                 600 гр. 7.10 лв 

5.7. Пържен ориз със зеленчуци и яица                                                        600 гр. 5.80 лв 

5.8. Варен бял ориз                                                                                           200 гр. 2.00 лв 

5.9. 
Ориз по кантонски (пилешко месо, бамбук, бели 
гъби, печурки, зеленчуци и яйца)                                                                                  

600 гр. 8.60 лв 

Спагети с оризово фиде 
6.1. Спагети, пържени със зеленчуци 500 гр. 5.70 лв. 

6.2. Спагети, пържени с пилешко месо                                                       500 гр. 6.80 лв. 

6.3. Спагети, пържени със свинско месо                                                     500 гр. 7.20 лв. 

6.4. Спагети, пържени с телешко месо                                                      500 гр. 7.20 лв. 

6.5. Спагети с три вида месо и зеленчуци                                500 гр. 7.20 лв. 

6.7. Спагети с раци, скариди и зеленчуци 500 гр. 11.30 лв.  

6.8. Оризови спагети със зеленчуци                                                                500 гр. 6.30 лв. 

6.9. Оризови спагети с пил. месо и  зеленчуци 500 гр. 7.00 лв. 

6.10. Оризови спагети с тел. месо и  зеленчуци 500 гр. 7.30 лв. 

6.11. Оризови спагети със св. месо и зеленчуци 500 гр. 7.30 лв. 

6.12. Оризови спагети с 3 вида  месо и зеленчуци 500 гр. 7.30 лв. 

6.13. Оризови спагети с раци, скариди и зеленчуци 500 гр. 12.20 лв 

Вегетариански китайски ястия  
7.3. Задушени четири вида гъби                                                                      400 гр. 6.90 лв. 

7.6. Броколи с бамбук и гъби 400 гр. 6.30 лв. 

7.7. Панирани зеленчуци                                                                                  300 гр. 4.80 лв. 

Ястия от пилешко месо 
8.1. Пилешко филе със зеленчуци върху гореща 

плоча (моркови, краставици, печурки, черни 
китайски гъби) 

500 гр   8.30 лв. 

8.2. Пилешко филе по Шанхайски              
(пилешко филе, скариди, зеленчуци)                                           

500 гр 13.80 лв 

8.3. 
Пилешко филе с бамбук и ароматни гъби и 
печурки 

500 гр 9.10 лв. 

8.4. 
Пиле с необикновен вкус  (пилешко филе, 
зеленчуци, бамбук, черни китайски гъби, бяло 
вино, сусам, джинджифил, соев сос и визин)                                                          

500 гр 8.90 лв. 

8.5. Пилешко филе с четири вида китайски гъби 500 гр 9.80 лв. 

8.6. 
Пилешко филе с три вида гъби, кашу, в сос “Хонг 
Конг” 

500 гр  8.40 лв. 

8.7. 
Пилешко филе “Гуан Бао” (пил. филе, фъстъци, 
кит. гъби в пикант. сладко-кисел сос) 

600 гр 8.30 лв. 

8.8. Пилешко филе с ананас                                                                            400 гр 8.40 лв. 

8.11. Пилешко филе с плодове в сладко-кисел сос                                       600 гр 8.70 лв. 

8.12. Пилешко филе със зеленчуци  500 гр 8.20 лв. 

8.14. Пилешко филе с китайски гъби в къри сос върху 
ориз 

500 гр 8.20 лв. 

8.15. Пилешко филе по Съчуански                                                                 500 гр. 8.20 лв. 

8.16. Пилешко филе с лимон                                                                          400 гр. 9.20 лв. 

8.17. Пилешко филе със сладко-кисел сос 600 гр. 8.70 лв. 

Ястия от свиснко месо 

9.1. 
Свинско месо на метална плоча със 
зеленчуци и китайски черни гъби                             

500 гр. 9.00 лв. 

9.3. Свинско месо с четри вида гъби   600 гр. 10.50 лв. 

9.4. Свинско месо с картофи по Пекински   450 гр. 8.90 лв. 

9.5. 
Свинско месо на кубчета “Гуан Бао” (свинско 
месо зеленчуци, гъби, фъстъци,пикантен сос ) 

500 гр. 8.80 лв. 

9.7. 
Свинско месо по Съчуански                   
(с гъби и зеленчуци - лютиво)                                                  

500 гр. 
8.90 лв. 

 

9.8. Панирано св. месо с кисело – сладък сос 500 гр. 8.90 лв. 

9.11. 
Свинско месо с китайски ароматни гъби, 
печурки и бамбук   

500 гр. 8.90 лв. 

9.12. 
Свинско месо със зеленчуци  (свинско месо, 
китайски гъби, зеленчуци, бамбук, пикант. сос) 

500 гр. 8.80 лв. 

9.14. Свинско месо с кисели краставички                                                   400 гр. 8.80 лв. 

Ястия от телешко месо 

10.1. 
Телешко месо със зеленчуци въргу гореща 
плоча  

500 гр. 9.80 лв. 

10.3. Телешко месо с четири вида китайски гъби 500 гр. 9.90 лв. 

10.5. 
Телешко месо с бамбук и ароматни гъби и 
печурки 

500 гр. 9.90 лв. 

10.6. Телешко месо със зеленчуци 500 гр. 9.70 лв. 

10.8. Телешко месо с броколи и чесън 400 гр. 9.80 лв. 

10.10. Телешко месо с ананас 400 гр. 9.70 лв. 

10.12. Телешко месо по Съчуански 500 гр. 9.70 лв. 

10.14. Телешко месо с картофи по китайски 450 гр. 9.60 лв. 

    

Български специалитети на Механа САНИ 

33.1. 
Специалитет “МЕХАНА САНИ” (свинско филе, 
пилешко филе, луканка бекон, лук, печена чушка, 
доматен сос, пушено топено сирене) 

650 гр 15.00 лв 

33.2. 
Специалитет на Майстора с пилешко филе 
(пил. филе, бекон, кисели краставички, кашкавал, 
топено сирене, сметана  и др.)  

550 гр. 12.90 лв 

33.3. 
Специалитет на Майстора със свинско филе (пил. 
филе, бекон, кисели краставички, кашкавал, 
топено сирене, сметана и др.) 

550 гр. 13.40 лв 

33.4. 

Вретено от пилешко филе със специален сос и 
пържени картофи (пил. филе, шунка, кис. 
краставички, кашкавал, гъби,  топено сирене, 
пържени картофи) 

600гр. 
 

12.00 лв 
 

33.5. 

Вретено от свинско бон филе със специален сос 
и пържени картофи   (свинско бон филе, шунка, 
кисели краставички, кашкавал,гъби,  топено 
сирене, пържени картофи)      

600гр. 
 

12.50 лв 
 

33.6. 
Пилешки филенца на тиган с гъбен сос и 
пържени картофи 

450 гр. 8.80 лв. 

33.7. 
Свински филенца на скара с гъбен сос и пържени 
картофи 

450 гр. 9.40 лв. 



33.8. Пиле “Жулиен” 450 гр. 8.80 лв. 

33.9. Пиле “Фантазия” 450 гр. 8.90 лв. 

33.10. 
Шницел по виенски (свински или пилешки, с 
пържени картофи) 

450 гр. 9.20 лв. 

33.11. Пиле Пилар с гарнитура задушени зеленчуци  400 гр. 9.50 лв. 

33.12. 
Свинска пържола по ловджийски (св. врат, лук, 
гъби, бекон, луканка, доматен сос, кисели 
краставички) 

450 гр. 12.00 лв 

Ястия на сач 

41.1. Пилешки сач ( пилешко филе и зеленчуци) 900 гр. 13.90 лв 

41.2. 
Пилешка мозайка на сач (пилешко филе, 
пилешки дробчета, пилешки сърчица и 
зеленчуци) 

900 гр.   14.90 лв 

41.3. Зеленчуков сач 900 гр. 12.80 лв 

41.4. Комитски сач (свинско, пилешко, зеленчуци) 900 гр. 16.40 лв 

41.5. 
Болярски сач (телешко, свинско, пилешко, 
зеленчуци)     

1200 гр 22.50 лв 

41.6. Хайдушки сач (свинско, бекон, зеленчуци)   900 гр. 16.60 лв 

41.7. 
Бански сач  (пилешко филе, свинско бон филе, 
карначе, кълцана наденица и лук) 

900 гр. 
18.60 лв 

 

41.8. 
Сач по шопски с пилешко (пилешко филе, 
кълцана наденица, зеленчуци, пикантен) 

900гр 16.20 лв 

41.9. 
Сач по шопски със свинско филе, кълцана 
наденица, зеленчуци, пикантен 

900 гр. 17.50 лв 

41.10. Запечени картофки с бекон, гъби, кашкавал  800 гр. 11.80 лв. 

41.11. Запечени картофки с пиле, гъби,  кашкавал 800 гр. 11.80 лв. 

41.12. Задушени картофки със сирене, кашкавал,        800 гр. 11.80лв. 

41.13. Задушени картофки с шунка,гъби,  кашкавал 800 гр. 11.80 лв. 

41.14. 
Сач “Българка” (свинско, кайма, вино, 
зеленчуци др)        

1200 гр 18.90 лв 

41.15. 
Сач на Майстора (четири вида месо, 
кърначе,кълцана наденица, бекон) 

1300 гр 25.90 лв 

Вегетариански ястия 

  38.1. Печурки в масло 200 гр. 4.90 лв. 

  38.2. Печурки пане 200 гр. 5.20 лв. 

  38.3. Броколи пане 200 гр. 4.40 лв. 

  38.4. Карфиол пане 200 гр. 4.00 лв. 

  38.5. Чушка бюрек 300 гр. 4.60 лв. 

  38.6. Чушка пане 300 гр. 4.60 лв. 

  38.7. Тиквички по гръцки с млечен сос 300 гр. 4.60 лв. 

  38.8. 
Задушени зеленчуци (брокoли, карфиол, 
моркови или един вид по избор)          400 гр. 

 
5.50 лв. 

 

  

Попитайте за нашите китайски хлебчета и български пърленки 
Кутии за храна и пици                 0,50 лв.  

 

 
 

 

              
 

Работно време:  Всеки ден от  1000 до 2400 

 
 

 

   Телефони за поръчка: 
 

0973 / 82-6-82;  0885 / 95 25 51 
 

0973 / 80-7-08;   0885 / 97 31 12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Тел. 0973 / 82-6-82 

www.mehanasani.com 

Бонуси при поръчка на китайска и 
българска храна 

При сметка над 10 лв Безплатна доставка 

При сметка над 21 лв. Китайски хлебчета 2бр. 

При сметка над 31 лв. Ориз със зеленчуци 1бр. 

При сметка над 61 лв. Бутилка вино 1бр. 

При сметка под 10 лв. Доставка 1лв. 

№ Пица Малка 
Ф 22см 

Голяма 
Ф 27 см 

Семейна 
Ф 41 см 

50.1 
Пица Маргарита - доматен сос,  
домат, кашкавал, моцарела, риган 

3,20 лв 4,80 лв 8,50 лв 

50.2 
Пица Салами - доматен сос, 
деликатесен луканов  салам,  
кашкавал, моцарела, риган 

4,50 лв 6,50 лв 12,80 лв 

50.3 
Пица Кото - доматен сос, шунка, 
кашкавал, моцарела,  риган 

4,50 лв 6,50 лв 12,80 лв 

50.4 
Пица Милано - доматен сос, 
деликатесен луканов салам, синьо 
сирене,кашкавал, моцарела, риган 

5,40 лв 7,90 лв 14,90 лв 

50.5 
Пица Кото блу - доматен сос, 
шунка, кашкавал, моцарела, синьо 
сирене риган 

5,40 лв 7,90 лв 14,90 лв 

50.6 
Пица Куатро формаджи - дом. сос, 
бяло сирене, топено сирене, синьо 
сирене, моцарела, риган 

5,40 лв 7,90 лв 14,90 лв 

50.7 
Пица Тоно - доматен сос, риба тон, 
кашкавал, моцарела,  риган 

5,10 лв 7,50 лв 14,60 лв 

50.8 

Пица Куатро стаджиони - дом. сос, 
шунка, домати, гъби, босилек, 
маслини, кашкавал, моцарела, 
риган 

5,40 лв 7,80 лв 14,70 лв 

50.9 
Пица Капричоза - дом. сос, шунка, 
пуш. филе, царевица, гъби, 
маслини, кашкавал, риган 

4,90 лв 7,40 лв 14,20 лв 

50.10 
Пица Калцоне - доматен сос, сирене, 
кашкавал, моцарела, шунка, 
луканка, маслини, гъби, риган 

5,40 лв 7,90 лв 14,90 лв 

50.12 
Пица Пеперони - доматен сос, 
деликатес пеперони пикантен, 
чушка, кашкавал, моцарела,  риган 

5,10 лв 7,50 лв 14,60 лв 

50.13 
Вегетариана - доматен сос, 
царевица, чушка, гъби, кашкавал, 
моцарела,  риган 

4,10 лв 6,00 лв 11,10 лв 


