Лоби бар/ Lobby bar
Класическа пица на пещ
Classical wood fire oven pizza
Маргарита /Margherita
пресни домати, домашен кашкавал*, ароматен доматен сос и свеж босилек
(fresh tomatoes, homemade yellow cheese*, aromatic tomato sauce and fresh basil)
13 / 300 g.
Калцоне /Calzone
шунка, домашен кашкавал*, ароматен доматен сос
ham, homemade yellow cheese*, aromatic tomato sauce
13 / 350 g.
Пица със сирена от нашата мандра
пушен кашкавал*, извара*, краве сирена*, ароматен доматен сос
Pizza with cheeses from our dairy
smoked yellow cheese*, cottage cheese*, cow cheeses*, aromatic tomato sauce
13 / 300 g.
Пица със нашите мезета произведени по автентичнии месни рецепти,
кашкавал* от мандра ни, ароматен доматен сос
Pizza with our delicacies made as per authentic meat recipes, yellow cheese* from
our dairy, aromatic tomato sauce
17 / 300 g.
САНДВИЧИ /SANDWICHES
Клуб сандвич/Club Sandwich
гриловани пилешки гърди, хрупкав бекон, пържено яйце*, домат, краставица,
маруля, придружен с прясно пържени картофи
Grilled chicken breast, crispy bacon, fried egg*, tomato, cucumber, lettuce,
accompanied with fresh French fries
19 / 350 g.
Запечен сандвич / Grilled Sandwich
шунка, домашен кашкавал*, препечен хрупкав хляб и прясно пържени картофи
Ham, homemade yellow cheese*, toasted crunchy bread and fresh French fries
17 / 350 g.

Класически бургер /Classic Burger
домашно приготвен телешки бургер с хрупкав пушен бекон, запечен с домашен
кашкавал*, сервиран с карамелизиран лук, айсберг, домат, кисели краставички,
придружен с прясно пържени картофи
Homemade beef burger with crispy smoked bacon baked with homemade cheese*
served with caramelized onions, iceberg, tomato, pickles,
accompanied by fresh French fries
21 / 400 g.
Сандвич Принцеса / Princess Sandwich
Хляб от нашата фурна, кайма и кашкавал наше собствено производство, поднесен
със свежи домати и краставици
Bread from our oven, minced meat and homemade yellow cheese served with fresh
tomatoes and cucumbers
13 / 350 g.
Десерти
Desserts
Шоколадово суфле фондан /Chocolate soufflé fondant
сервирано с ванилов сладолед*
served with vanilla ice cream*
13 / 120 g.
Лимонова тарталета* с маранг и сос от боровинки
Lemon tartlet* with meringue and blueberry sauce
11 / 120 g.
Изцедено краве кисело мляко от мандрата ни
със собствено приготвено сладко или билков мед
Strained yogurt from our dairy
with homemade jam or herbal honey
12 / 160 g.
Сладолед по избор /Optional ice cream
ванилов, шоколадов, плодов или веган
Vanilla, chocolate, fruit or vegan
3 / 100 g.
Плодова салата с домашен билков мед
с топка домашен сладолед* и сезони плодове
Fruit salad with homemade herbal honey
with a scoop of homemade ice cream* and seasonal fruit
9 / 220 g.

