
SOUPS AND SALADS | СУПИ И САЛАТИ

Tweety 120 gr BGN 8.50
Chicken soup served with vermicelli pasta 

Туити
Пилешка супа с паста вермичели

Bugs Bunny 120 gr BGN 8.50
Cream of Vegetable soup

Бъгс Бъни
Зеленчукова крем супа

Popeye the Sailor 150 gr BGN 10.00
Cherry tomatoes, mini mozzarella, spinach & basil pesto

Попай моряка
Чери домати, мини моцарела,спанак и босилеково песто

PASTA AND PIZZA | ПАСТА И ПИЦА

Superman 150 gr BGN 9.50
Penne or spaghetti with sauce of your choice:

Meatballs & tomato | cheese & cream | butter & parsley

Супермен
Пене или спагети със сос по ваш избор:

Кюфтенца с домати / сирене със сметана / масло с магданоз

SpongeBob 150 gr BGN 10.00
Mini pizza with tomatoes, mozzarella & ham

Спондж Боб
Мини пица с домати, моцарела и шунка

MAIN COURSES | ОСНОВНИ ЯСТИЯ

Hulk 200 gr BGN 15.00 
Corn crusted chicken fillet with chips, broccoli & mayonnaise

Хълк
Панирано пилешко филе с чипс, броколи и майонеза

Winnie the Pooh 200 gr BGN 19.00 
Breaded Cod fillet with steamed peas & mash potatoes 

Мечо Пух
Панирано филе от риба Треска със задушен грах и картофено пюре

MAIN COURSES | ОСНОВНИ ЯСТИЯ

Batman 220 gr BGN 19.00 
Mini burger, prime cut of beef served with cheddar cheese, tomato and French fries 

Батман 
Телешки мини бургер със сирене Чедър, домати и пържени картофи

Spider-Man 220 gr BGN 35.00 
Grilled angus beef steak with melted cheese potato wedges 

Спайдърмен
Телешко филе Ангъс на грил с разтопено сирене и картофи уеджес

Scooby-Doo 200 gr BGN 15.00 
Turkey sausage served in bread bun, baked beans, ketchup & mayonnaise

Скуби Ду
Пуешки наденички с хляб, печен боб, кетчуп и майонеза

DESSERTS | ДЕСЕРТИ

Mickey Mouse 110 gr BGN 10.00 

Fruit trifle with Vanilla cream, sponge & fresh fruits

Мики Маус
Плодов трайфъл с ванилов крем и пресни плодове

Daffy Duck 110 gr BGN 10.00
Forest fruit jelly with forest fruit compote

Патока Дафи
Желе от горски плодове с компот от горски плодове

Bart Simpson 120 gr BGN 10.00 
Double chocolate chip cookies, chocolate ice cream, chocolate sauce & chocolate cigars 

Барт Симпсън
Двойни шоколадови бисквитки, шоколадов сладолед, шоколадов сос и шоколадови пури

Milkshakes of your choice: 200 gr BGN 10.00
Chocolate | vanilla | strawberry | cookie

Млечен шейк по ваш избор:
Шоколад / ванилия / ягоди / бисквитки








