
 

 

 

 

Салати / Salads 

Салата Кесо де Kабра / Queso de Cabra salad                (7)*          350 гр.   13,00 лв 

Микс салати, нар, чери домати, козе сирене, портокал, манго, ягоди                                                                                                                 
Mix salads, pomegranate, cherry tomatoes, goat cheese, orange, mango, 
strawberries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Салата Екс / Salad Ex                                                             (7)*          300 гр.   11,00 лв 

Домати, краставици, печена чушка, сирене, авокадо, яйце                                                                                                              
Tomatoes, cucumbers, roasted pepper, cheese, avocado, egg     .                                                                                                                                                                                                                                                                           

Супи / Soups 

Крем супа от манатарки и крутони                                                300 гр.      6,00 лв 

Cream soup of porcini mushrooms and croutons                                                                               
Пуешка супа / Turkey soup                                                 (7)*                       300 гр.     6,50 лв 

                                                                                                                                                                                                                                      

Основни ястия / Main dishes 

Пуешки бейби шницел с пържени картофи                  (7)*       350 гр.    15,00 лв  

Turkey baby schnitzel with french fries                                                                        

Свинско бон филе с гриловани зеленчуци                     (7)*      350 гр.    16,00 лв  

Pork fillet with grilled vegetables                         
       
Микс грил / Mix grill                                                              (7)*       350 гр.   17,00 лв                                                                           
Пилешко филе, чоризо, кюфте, хумус от червен боб, гуакамоле                                              
Chicken fillet, chorizo, meatball, red bean hummus, guacamole 
 

Тост бъркани яйца с трюфел                                               (3)*       350 гр.    13,00 лв  

Toast scrambled eggs with truffle                                                                                                                          

Десерти / Desserts 

Фереро Роше / Ferrero Rocher                            
           

(1,3,7) 150g 7,50 лв 

Шоколадово брауни / Chocolate brownie             
 
  

(1,3,7) 150g 8,00 лв 

Всички цени са в Български лева и вкл.ДДС / All prices are in BGN and inc.VAT 
(*)Артикули садържащи алергени / (*)articles containing allergens 

 
  



 

 

 

 

АЛЕРГЕНИ / ALLERGENS 
 

1.Зърнени култури,съдаржащи глутен,а именно: пшеница,ръж, ечемик, овес, спелта 
(вид пшеница), камуд (вид едра твърда пшеница или техни хибридни сортове,както и 
продукти от тях.  
2.Ракообразни и продукти от тях. 
3.Яйца и продукти от тях. 
4.Риба и рибни продукти с изключение на:рибен желатин ,използван като носител на 
витамини или каротеноидни препарати: рибен желатин или рибен клей, използван като 
избистрящагент в бира и вино. 
5.Фъстъци и продукти от тях. 
6.Соя и соеви продукти. 
7.Мляко и млечни продукти. 
8.Ядки а именно: Лешници, бадеми, кашу, орехи, бразилски орехи, пеканови ядки, 
шамфастък. 
9.Целина и продукти от нея. 
10.Синап и продукти от него. 
11.Сусамово семе и продукти от него 
12.Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10mg/kg ili 10mg/lit, изразени под  
формата на общ SO 2, който следва да се изчисли за продуктите,предлагани готови за 
консумация. 
13.Лупина и продукти от нея. 
14.Мекотели и продукти от тях. 
 
1. Cereals containing gluten, namely: wheat, rye, barley, oats, spelled (a type of wheat) 
kamud (a type of large hard wheat or their hybrid varieties, as well as products thereof. 
2. Crustaceans and their products. 
3. Eggs and egg products. 
4. Fish and fish products with the exception of: fish gelatin, used as a carrier vitamins or 
carotenoid preparations: fish gelatin or fish glue, used as a fining agent in beer and wine. 
5. Peanuts and their products. 
6. Soy and soy products. 
7. Milk and milk products. 
8. Nuts namely: Hazelnuts, almonds, cashews, walnuts, Brazil nuts, pecans, Pistachio. 
9. Celery and its products. 
10. Mustard and its products. 
11. Sesame seed and its products 
12. Sulfur dioxide and sulfites with a concentration above 10mg/kg or 10mg/lit, expressed 
under the form of total SO 2 to be calculated for the products offered ready for consumption. 
13. Lupine and its products. 
14. Molluscs and their products. 


