
По оригинална италианска рецепта, замесени с тесто, от твърда пшеница

КАПРИЧОЗА голяма         550 g 10,50 BGN 
/бекон, шунка, гъби, маслини, доматен сос, риган/
Капричоза малка         440 g  8,50 BGN

КУАТРО ФОРМАЖИ голяма        550 g  8,50 BGN 
/кашкавал, сирена: синьо, пушено, ементал, доматен сос, домати, риган/
КУАТРО ФОРМАЖИ малка        350 g 6,50 BGN

МАРГАРИТА голяма /кашкавал, доматен сос, риган/    450 g 7,50 BGN
МАРГАРИТА малка         350 g 5,50 BGN

ПРОШУТО ФУНГИ голяма        550 g 11,00 BGN
/прошуто крудо, гъби, кашкавал, домaтен сос, риган/
ПРОШУТО ФУНГИ малка        350 g 9,00 BGN

ВЕГЕТАРИАНА голяма        550 g 7,50 BGN 
/гъби,пипер, маслини, царевица, лук,кашкавал, доматен сос, риган/
ВЕГЕТАРИАНА малка        400 g 5,50 BGN

ПИЦА на ПАРЧЕ ВЕГЕТЕРИАНА      340 g 5,00 BGN
ПИЦА на ПАРЧЕ КАПРИЧОЗА        340 g 5,00 BGN

БИЙФБУРГЕР         300 g 6,50 BGN
/прясно изпечено хлебче, мляно телешко месо, домат, краставичка, лук, сос от сирена/

ЧИЙЗБУРГЕР          300 g 6,50 BGN
/прясно изпечено хлебче, мляно телешко месо, сирене Ементал, домат, 
краставичка, лук, сос от сирена/

ЧИКЕНБУРГЕР         300 g 6,50 BGN
/прясно изпечено хлебче, хрупкаво пилешко филе, краставичка, лук, сос от сирена/

Съдържат следните алергени: глутен, яйца, млечни продукти, сусамово семе

Съдържат следните алергени: глутен, яйца, млечни продукти, соев протеин

ПИЦИПИЦИ

БУРГЕРИБУРГЕРИ

ТАРТИФЛЕТ с БЕКОН         300 g 6,00 BGN
/картофи, бекон, сметана, сирене ”Бри”, кашкавал, чесън, мащерка/

ТАРТИФЛЕТ с ПУШЕНО ПИЛЕ       300 g 6,00 BGN
/картофи, пилешко филе, сметана, сирене ”Бри”, кашкавал, чесън, мащерка/

ЗЕЛЕНЧУКОВ ТАРТИФЛЕТ        300 g 5,50 BGN
/картофи, гъби, царевица, лук, сметана, кашкавал/

Съдържат следните алергени: глутен, млечни продукти, соев протеин

ТАРТИФЛЕТТАРТИФЛЕТ
Вкусна запеканка от нашата фурна



ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ        180 g 2,50 BGN
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ със СОС „ТОПЕНО СИРЕНЕ”    260 g 3,50 BGN

Съдържат следните алергени: млечни продукти, мляко

Най-вкусните гофрети, приготвени с масло, 
овкусени по ваш избор        2 бр/90 g 2,50 BGN

Съдържат следните алергени: глутен,яйца, млечни продукти

ГОФРЕТИГОФРЕТИ

Любимото лакомство на малки и големи, гарнирайте, 
според вкуса си!        10 бр/120g 2,50 BGN 

ПОНИЧКИ ПОНИЧКИ 

Огромна палачинка, с шоколад „Нутела” и банан    260 g 4,50 BGN 

“ГОЛЯМАТА МЕЧКА”“ГОЛЯМАТА МЕЧКА”

РЕЗЕН СТУДЕНА, СЛАДКА ДИНЯРЕЗЕН СТУДЕНА, СЛАДКА ДИНЯ

ТОСТ със СВИНСКО ФИЛЕ и КАШКАВАЛ,      300 g 6,00 BGN
поднесен със свежа зеленчукова салатка 

ТОСТ с ПИЛЕШКО ФИЛЕ и КАШКАВАЛ,      300 g 6,00 BGN
поднесен със свежа зеленчукова салатка 

ТОСТ с КАШКАВАЛ и СИРЕНЕ,       250 g 5,50 BGN
поднесен със свежа зеленчукова салатка 

КРОК „МОСЮ”         300 g 5,00 BGN
/бекон, шунка, топено сирене „Ементал”/ зеленчукова топка

КРОК с ПИЛЕШКО          300 g 5,00 BGN
/пилешко пушено филе, топено сирене „Ементал”/ зеленчукова топка

ВЕГЕТАРИАНСКИ КРОК       300 g 5,00 BGN
/моцарела, кашкавал, топено сирене „Ементал”/ зеленчукова топка

Съдържат следните алергени: глутен, млечни продукти, соев протеин

Съдържат следните алергени: глутен, млечни продукти, соев протеин

ЗАПЕЧЕНИ САНДВИЧИЗАПЕЧЕНИ САНДВИЧИ

КРОК КРОК 
Малки, хрупкави,топли сандвичи

300 g 2,00 BGN 


