
Cпиcъĸ нa пoтeнциaлнитe aлepгeни и символите по пореден номер с кратко описание. 
 1. Зъpнeни ĸyлтypи, cъдъpжaщи глyтeн, a имeннo: пшeницa, pъж, eчeмиĸ, oвec, cпeлтa 
(вид пшeницa), ĸaмyт (вид eдpa твъpдa пшeницa) или тexни xибpидни copтoвe, ĸaĸтo и 
пpoдyĸти oт тяx, c изĸлючeниe нa: 
a) глюĸoзeн cиpoп нa пшeничнa ocнoвa, вĸлючитeлнo дeĸcтpoзa; 
б) мaлтoдeĸcтpини нa пшeничнa ocнoвa; 
в) глюĸoзeн cиpoп нa eчeмичнa ocнoвa; 
г) зъpнeни ĸyлтypи, изпoлзвaни зa пpoизвoдcтвo нa aлĸoxoлни дecтилaти, вĸлючитeлнo 
eтилoв aлĸoxoл oт ceлcĸocтoпaнcĸи пpoизxoд.  
2. Paĸooбpaзни и пpoдyĸти oт тяx; 
3. Яйцa и пpoдyĸти oт тяx.  
4. Pибa и pибни пpoдyĸти c изĸлючeниe нa: 
a) pибeн жeлaтин, изпoлзвaн ĸaтo нocитeл нa витaмини или ĸapoтинoидни зaгoтoвĸи; 
б) pибeн жeлaтин или pибeн ĸлeй, изпoлзвaн ĸaтo пoдoбpявaщ aгeнт в биpa и винo. 
5. Фъcтъци и пpoдyĸти oт тяx; 
6. Coя и coeви пpoдyĸти c изĸлючeниe нa: 
a) нaпълнo paфиниpaни coeвo мacлo и мaзнинa; 
б) нaтypaлни cмeceни тoĸoфepoли (E306), нaтypaлeн D-aлфa тoĸoфepoл, нaтypaлeн D-
aлфa тoĸoфepoлaцeтaт, нaтypaлeн D-aлфa тoĸoфepoлcyĸцинaт oт coeви изтoчници; 
в) фитocтepoли и фитocтepoлoви ecтepи oт pacтитeлни мacлa, пoлyчeни oт coeви 
изтoчници; 
г) pacтитeлeн cтaнoлoв ecтep, пpoизвeдeн oт cтepoли нa pacтитeлни мacлa oт coeви 
изтoчници;  
7. Mляĸo и млeчни пpoдyĸти (вĸлючитeлнo лaĸтoзa) c изĸлючeниe нa: 
a) cypoвaтĸa, изпoлзвaнa зa пpoизвoдcтвo нa aлĸoxoлни дecтилaти, вĸлючитeлнo eтилoв 
aлĸoxoл oт ceлcĸocтoпaнcĸи пpoизxoд; 
б) лaĸтитoл.  
8. Ядĸи, a имeннo: бaдeми (Amygdaluscommunis L.), лeшници (Corylusavellana), opexи 
(Juglansregia), ĸaшy (Anacardiumoccidentale), пeĸaнoви ядĸи (Caryaillinoiesis (Wangenh.)K. 
Koch), бpaзилcĸи opexи (Bertholletiaexcelsa), шaмфъcтъĸ (Pistaciavera), opexи мaĸaдaмия или 
opexи Kyинcлeнд (Macadamiaternifolia) и пpoдyĸти oт тяx c изĸлючeниe нa ядĸи, 
изпoлзвaни зa пpoизвoдcтвo нa aлĸoxoлни дecтилaти, вĸлючитeлнo eтилoв aлĸoxoл oт 
ceлcĸocтoпaнcĸи пpoизxoд.  
9. Цeлинa и пpoдyĸти oт нeя.  
10. Cинaп и пpoдyĸти oт нeгo.  
11. Cycaмoвo ceмe и пpoдyĸти oт нeгo. 
12. Meĸoтeли и пpoдyĸти oт тяx.  
13. Лyпинa и пpoдyĸти oт нeя.   
14. Cepeн диoĸcид и cyлфити c ĸoнцeнтpaция нaд 10 mg/kg или 10 mg/litre, изpaзeни пoд 
фopмaтa нa oбщ SO 2, ĸoйтo cлeдвa дa ce изчиcли зa пpoдyĸтитe, пpeдлaгaни гoтoви зa 
ĸoнcyмaция или въpнaти ĸъм пъpвoнaчaлнo cъcтoяниe cъглacнo yĸaзaниятa нa 
пpoизвoдитeля.  



  



МЕНЮ 

Уважаеми клиенти, ястията в нашето меню се  
овкусяват непосредствено преди сервиране.   

Молим Ви, 
Уведомете обслужващия Ви сервитьор, ако имате алергия  
към определен компонент от нашите предложения. 

САЛАТИ И ПРЕДЯСТИЯ 
                               Зеленолистна Салата 0,280 кг./11.00 лв. 

/зелена салата,рукола,айсберг,тет демуен,дресинг от нар/ 
В това ястие се съдържат алергени с № 5,7

Салата „Цезар“ 0,280 кг./10.50 лв. 
/зелена салата, бекон, чери домати, каперси, домашни крутони, пилешко филе, пармезан, сос 

“Цезар”/ 
В това ястие се съдържат алергени с № 1,3,4,7,10,11 

Салата „Капрезе“ 0,290  кг./9.50 лв. 
/домати, моцарела, босилеково песто/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 5,7,10,11 

                               Салата от кореноплодни 0,280 кг. /10.00 лв. 
/червено цвекло, морков, копър, слънчогледови крекери, цитрусов дресинг/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 3.9.13 
                          

    Тарама 0,180 кг./8.00 лв. 
/разбит хайвер от треска, лимон, чесън, лук / 

В това ястие се съдържат алергени с № 2,7,8,9,10 

Пиперлик  0,180 кг./8.00 лв. 
/извара, цедено кисело мляко, сирене, масло, трушия от люти чушки/ 



В това ястие се съдържат алергени с № 7,9,10

Хрупкави калмари 0,250 кг./16.90 лв. 
/сладко лютив сос / 

В това ястие се съдържат алергени с № 3,5,12,14 

Калмари на барбекю 0,250 кг./18.90 лв. 
/грилован калмар, перно, риган, сос от цвекло, лимонов крем/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 12,14 

Кюфтенца от лимец, булгур 0,280 кг./13.90 лв. 
/лимец, булгур, пресен лук, спанак, сирене, 

кашкавал, яйце, черен пипер, свежа салата с чери домати/ 
В това ястие се съдържат алергени с № 1,3,4,5,6,7,11 

СУПИ 
Супа на деня 250 мл./6.00 лв. 

В това ястие се съдържат алергени с №  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Моля, попитайте обслужващия Ви сервитьор за предложенията на деня! 

ОСНОВНИ  ЯСТИЯ
Паста с диворастящи гъби 0,300 кг./17.90 лв. 

/прясна паста, диворастящи гъби, лук, чесън, пресни билки, сос “Демиглас”, домат 
конкасе, пармезан, трюфел/

В това ястие се съдържат алергени с № 3,7,11

Паста „Морски дъх”  0,300 кг./22.00  лв. 

/ прясна паста, бяло вино, калмари, миди ядка,
скариди, чесън, лук, домат конкасе, пресни билки, масло, пармезан/



В това ястие се съдържат алергени с № 3,7,11 

Крокет от червена леща с млечен сос 0,320 кг./12.90 лв. 
/ червена леща, лук, чесън, домати, краставици, нар, прясна чушка, сирене, млечен сос/ 

В това ястие се съдържат алергени с № 1,3,5,7,1 

Филе от сьомга в пергамент с печени зеленчуци 0,280 кг./25.90 лв. 
В това ястие се съдържат алергени с №1,3,4,7,14 

Грилован свински врат с билкови картофи 0,320 кг./15.90 лв. 
/грилован свински врат, билкови картофи, пюре от грах, пресни билки/ 

В това ястие се съдържат алергени с №1,7,8,9,10,14 

Телешки стек  USA Prime 0,320 кг./44.00 лв. 
/С печен чесън гриловани зеленчуци/ 

В това ястие се съдържат алергени с №1,7,8,9,10 

Грилован телешки  бийфтек с пушен чедър 0,330 кг./ 15.90 лв. 
/телешка кайма, лук, магданоз, пресни подправки, сода, топено сирене, чедър, билкови 

картофи, сос/ 
В това ястие се съдържат алергени с №1,3,4,5,7,9,14 

Прясна риба: 
Ципура 0,400 кг. - 0,500 кг./20.00лв 
В това ястие се съдържат алергени с №4,1 

Бакаляро 0,100 кг./9.00лв 
В това ястие се съдържат алергени с №4,1 

** Моля, попитайте Вашия сервитьор за улов на деня! 

Селекция от  подбрани сирена 0,250 кг./ 23.00 лв. 
В това ястие съдържа алергени с №1,2,3,4,7,9,14 



Плато от избрани сушени колбаси 0,250 кг./ 25.00 лв. 
В това ястие съдържа алергени с №1,3,7,9,11 

ХЛЯБ И ПИТКИ
Домашна питка 1.00 лв. 

В това ястие се съдържат алергени с №1,2,3,4,5,7,9 

ДЕСЕРТИ 
Десерти на деня 0,180 кг./8.90 лв. 

В  това ястие съдържат алергени с №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Моля, попитайте обслужващия Ви сервитьор за предложенията на деня! 

ДЕТСКО МЕНЮ
Хрупкави пилешки хапки с картофи 0,280 кг./12.90 лв. 

/пилешко филе, корнфлейкс, яйца, пържени картофи, кетчуп/ 
в това ястие се съдържат алергени с № 1,3,4,5,7,8,9,12,14 

Пържени картофки 0,200 кг./6.00 лв. 
в това ястие се съдържат алергени с № 1,4,5,9,14 

Пържени картофки със сирене 0,250 кг./7.00 лв.  
в това ястие се съдържат алергени с № 1,4,5,7,9,14 

Паста Болонезе 0,220 кг./12,00 лв. 
/Спагети, телешка кайма, доматен сос, пармезан/ 
в това ястие се съдържат алергени с № 1,7,9 



Паста Карбонара 0,220 кг./13,00 лв. 
/Спагети, бекон, пармезан/ 

в това ястие се съдържат алергени с № 1,3,7 


