


Плато свежа салата с нахут
0,700 гр - 32,90 лв.

свежи чери домат, краставици, печен пипер, магданоз, пресен 
босилек, краве сирене, фурми поляти с лимонов дресинг

 Алергени: 7

Плато гръцка салата 
0,700 гр - 29,90 лв.

чери домати, краставици, пресен пипер, червен лук, маслини 
каламон, сирене фета, дресинг и пресен босилек

Алергени: 7

Плато цезар салата 
0,600 гр - 33,90 лв.

зелена салата, айсберг, гриловано пилешко филе, чери домати, 
чеснови крутони, люспи от пармезан, бекон, Цезар дресинг

Алергени: 1, 6, 7, 10

СалатиСалати



СтудениСтудени
предястияпредястия

Плато Антипасти
0,500 гр - 31,90 лв.

микс от италиански колбаси (прошуто, прошуто кото, чоризо ,пеперони),
 сирене бри, ементал, синьо сирене, чери домати и маслини каламата,брускети

 Алергени: 1, 6, 7

Сет студени брускети 
1,250 гр - 45,90 лв.

италиански хляб, чери домати,моцарела, песто, 
крема сирене, прошуто, сушен домат, пушена сьомга, 

краставици, билково масло, пикантен салам
Алергени: 1, 4, 6, 7

Сет тортила
0,900 гр - 42,90 лв.

с гриловано пилешко филе, сирене чедър, соево-чеснова майонеза, 
варено яйце, свежа салата, сирене фета, маслини, сушен домат, 

босилково песто, шунка, кашкавал, майонеза, горчица
Алергени: 1, 3, 6, 7, 10

Сет мини билкови палачинки
0,750 гр - 47,90 лв.

шунка, кашкавал, мус от краве сирене, сушен домат, 
босилково песто, крема сирене, пушена сьомга и краставица

Алергени: 3, 4, 6, 7



ТоплиТопли
предястияпредястия

Сет топли брускети
0,900 гр - 42,90 лв.

италиански хляб, салатна моцарела, пресен домат, пуешко филе, бекон и сметана, 
свинска шунка, топено сирене и кашаквал

 Алергени: 1, 3, 6, 7

Сет спаначени кюфтенца, поднесени с 
млечен сос 

0,600 гр - 36,90 лв.
спаначени кюфтенца, млечен сос

Алергени: 1, 3, 7

Сет топли стартери
0,900 гр - 42,90 лв.

панирани кашаквалени пръчици,топени сиренца, 
спаначени кюфтенца, картофени хапки, поднесени със 

соево-чеснова майонеза, сладко от боровинки и 
сладко-кисел сос

Алергени: 1, 3, 6, 7, 10



ТоплиТопли
предястияпредястия

Сет Апетайзер
1,250 гр - 52,90 лв.

панирани пилешки филенца, 
домашно приготвени кюфтенца, 

картофен чипс, соево-чеснова майонеза 
и чили сос

Алергени: 1, 3, 6, 7, 10

Сет грил 
1,250 гр - 59,90 лв.

мини телешки и свински кюфтенца, мини пилешки шишчета, 
пържени картофи, сос барбарбекю, соево-чеснова майонеза

и домашна лютеница
Алергени: 3, 7, 10

Сет панирани пилешки филенца 
с корнфлейкс 

1,000 гр - 47,90 лв.
пилешко филе, свежи подправки, соево-чеснова 

майонеза и сладко-кисел сос
Алергени: 1, 3, 7



ПициПици

Пица Маргарита
0,640 гр - 22,90 лв.

доматен сос, моцарела за пици, 
пресен босилек, чери домати

 Алергени: 1, 7

Пица Куатро Формаджи 
0,800 гр - 31,90 лв.

доматен сос, краве сирене, синьо сирене, 
сирене фета, моцарела, зехтин

Алергени: 1, 7

Пица Капричоза 
0,800 гр - 27,90 лв.

доматен сос, свинска шунка, гъби, 
моцарела, зехтин
Алергени: 1, 6, 7



ПициПици

Пица Стела
0,800 гр - 29,90 лв.

сметана, гриловано пилешко филе, топено сирене, 
краве сирене, моцарела, яйце, зехтин 

Алергени: 1, 6, 7

Пица Тоскана
0,800 гр - 29,90 лв.

доматен сос, бекон, свинска шунка, гъби,
пресен пипер, моцарела за пици

Алергени: 1, 6, 7

Пица Прошуто
0,750 гр - 28,90 лв.

доматен сос, моцарела за пици, прошуто, 
пресен босилек, чери домат 

Алергени: 1, 7



Плато мини мъфини
30 бр. - 42,90 лв.

микс от какаови мъфини с декорация
 Алергени: 1, 3, 7, 8

Плато френски макарани  
30 бр. - 42,90 лв.

микс от френски макарани
Алергени: 1, 3, 7, 8

Плато френски печива  
30 бр. - 42,90 лв.

микс от френски кроасани с масло и френски кроасани с шоколад
Алергени: 1, 3, 7

Плато сладки изкушения
/с предварителна заявка /

ДесертиДесерти



1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, ръж, ечемик, овес, спелта (вид 
пшеница), камут (вид едра твърда пшеница) или техни хибридни сортове, както и продукти от 
тях, с изключение на:

а) глюкозен сироп на пшенична основа, включително декстроза;
б) малтодекстрини на пшенична основа;
в) глюкозен сироп на ечемична основа;
г) зърнени култури, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително 
етилов алкохол от селскостопански произход.

2. Ракообразни и продукти от тях;
3. Яйца и продукти от тях.
4. Риба и рибни продукти с изключение на:

а) рибен желатин, използван като носител на витамини или каротиноидни заготовки;
б) рибен желатин или рибен клей, използван като подобряващ агент в бира и вино.

5. Фъстъци и продукти от тях;
6. Соя и соеви продукти с изключение на:

а) напълно рафинирани соево масло и мазнина;
б) натурални смесени токофероли (E306), натурален D-алфа токоферол, натурален 
D-алфа токоферолацетат, натурален D-алфа токоферолсукцинат от соеви източници;
в) фитостероли и фитостеролови естери от растителни масла, получени от соеви 
източници;
г) растителен станолов естер, произведен от стероли на растителни масла от соеви 
източници;

7. Мляко и млечни продукти (включително лактоза) с изключение на:
а) суроватка, използвана за производство на алкохолни дестилати, включително етилов 
алкохол от селскостопански произход;
б) лактитол.

8. Ядки, а именно: бадеми (Amygdaluscommunis L.), лешници (Corylusavellana), орехи (Juglansre-
gia), кашу (Anacardiumoccidentale), пеканови ядки (Caryaillinoiesis (Wangenh.)К. Koch), бразилски 
орехи (Bertholletiaexcelsa), шамфъстък (Pistaciavera), орехи макадамия или орехи Куинсленд 
(Macadamiaternifolia) и продукти от тях с изключение на ядки, използвани за производство на 
алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от селскостопански произход.
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 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени под 
формата на общ SO 2, който следва да се изчисли за продуктите, предлагани готови за 
консумация или върнати към първоначално състояние съгласно указанията на производителя.
13. Лупина и продукти от нея.
14. Мекотели и продукти от тях.




