
 

 

Топли напитки 
Кафе Spetema под 100% крема    60 мл .  1.50 лв. 

Кафе Spetema без кофеин     60 мл .  1.50 лв. 

Капучино        160 мл.  2.20 лв. 

Виенско кафе       150 мл.  2.20 лв. 

Мляко с Нес       160 мл.  2.20 лв. 

Мляко с какао      160 мл.  2.20 лв. 

Топъл шоколад       200 мл.  2.50 лв. 

Мляко с мед и канела     160 мл.  1.50 лв. 

Чай         200 мл.  1.20 лв. 

Мед           15 гр.  0.30 лв. 

Сметана-суха                 2,5 гр.  0.30 лв. 

Каничка мляко        40 гр.  0.40 лв. 

3 в 1                                                                                 150 мл.  1.40 лв. 
 

Безалкохолни напитки 
Безалкохолен кен      330 мл.  2.00 лв. 

Натурален сок Queens Disney    200 мл.  1.20 лв. 

Натурален сок       250 мл.  1.80 лв. 

Фреш        200 мл.  3.50 лв. 

/Портокал,грейпфрут,моркови или ябълка /     1 л.   15.50 лв. 

Фреш микс     200 мл./ 1 л.      4.20 лв./ 16.50 лв. 

Домашен сироп от бъз    200 мл./ 1 л.      2.50 лв./ 10.50 лв. 

Айрян      200 мл./ 1 л.        1.50 лв./ 5.90 лв. 

Минерална вода       330 мл.  1.20 лв. 

Минерална вода       750 мл.  2.20 лв. 

Студен чай       500 мл.   2.20 лв. 

Малината     300 мл./ 1 л.    3.90 лв./ 14.90 лв. 

Фрапе  бяло       300 мл.  2.50 лв. 

Ред Бул       250 мл.  5.00 лв. 

 

 



 

 

БИРА 

Наливна бира 
Стела Артоа      300 мл.   2.80 лв. 

Стела Артоа      500 мл.  3.40 лв. 

Бутилка 
Стела Артоа       500 мл.   2.80 лв. 

Старопрамен       500 мл.  2.50 лв. 

Бекс         500 мл.  2.50 лв. 

Каменица       500 мл.  2.20 лв. 

Корона        330 мл.  5.50 лв. 

Сайдер        330 мл.  3.50 лв. 

 
 

Алкохолни напитки 

Водка           50мл. 

Финландия          3.80 лв. 

Руски стандарт          4.20 лв. 

 

САНГРИЯ с плодове   500 мл./ 1 л.       17.00 лв./ 25.00 лв. 

/бяло, червено, розе/   

 

Уиски            50мл. 

Червено Джони         4.20 лв. 

Бушмилс           4.20 лв. 

Тюламор           4.20 лв. 

Джейсъм           4.20 лв. 

Джак Даниелс         5.50 лв. 

Джим Бийм         5.50 лв. 

 

 

 



 

 

 

Джин          50 мл. 

Бифитър           3.80 лв. 

 

Ром          50 мл.  

Бакарди Голд         3.80 лв. 

Бакарди Блек         3.80 лв. 

 

Вермут          100 мл. 

Мартини          

/Бианко ,Драй/          4.80 лв. 

50 мл. 

Бейлис           3.80 лв. 

Дисароно           4.20 лв 

Узо -Пломари          2.80 лв. 

 

Ракия          50мл. 

СРЪБСКА ДЮЛОВА         3.80 лв. 

Троянска сливова         2.70 лв. 

Мускатова /от избата на Братя Минкови/     2.70 лв. 

Кехлибар           3.20 лв. 

 

 
Сервиз алкохол       1 литър 20.00 лв. 
Нерегламентирано внесен алкохол 1 бутилка 120.00 лв. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Салати 

Sugarland kids(1)(7)     250 гр.  7.50 лв.  

/зел. салата, айсберг, домати, пил.филе, синьо сир., крутони, млечен сос/ 

Цезар (1)(3)(7)       250 гр.  7.50 лв. 

/Айсберг, пилешко филе, пермезан, чери домати, крутони, дресинг/ 

Витамина(8)      250 гр.  5.90 лв. 

/Червено цвекло, моркови, ябълка, орехи, мед, зехтин/ 

Зелена хрупкава с яйце/ риба тон(4)(7)  200 гр.  6.00 лв. 

/Зелена салата, краставици, зелен лук, репички, маслини/ 

 Бабина салата (7)      250 гр.  5.50 лв. 

/пълнени, зелена чушки пълнени скрема сирене 

на шайби върху канапе от домати / 

Капрезе (7)(8)      250 гр.   6.90 лв. 

/домати, моцарела, сос песто/ 

Шопска (7)       200 гр.  5.20 лв. 

/Домати, краставици, чушки, лук, сирене, маслини, магданоз/ 

Овчарче (7)(3)            250 гр.  5.90 лв. 

/Домати, краставици, лук, чушки, гъби, шунка, кашкавал, сирене, яйце, 

магданз, маслини/ 
 

БРУСКЕТИ 
ИТАЛИЯ       200 гр.  5.20 лв. 

/Домати, босилек, чесън, зехтин, лимон/ 

Венеция (7)(8)      200 гр.  5.90 лв. 

/Домати, моцарела, песто/ 

Сьомга (4)(7)      200 гр.  7.90 лв. 

/Пушена сьомга, крема сирене, копър, лимон/ 

 

 

 



 

 

 

Топли предястия  
Формаджи хапки(1)(3)(7)    200 гр.   6.90 лв. 

Пилешки хапки с корхфлейкс и млечен сос(1)(3)(7) 300 гр. 7.20 лв. 

Сирене на плочка с мед и орехи(7)(8)   200 гр.   4.50 лв. 

Царевица в масло(1)(7)     200 гр.   4.20 лв. 

Луканка с мед (8)      200 гр.  6.20 лв. 

Пилешки сърца  в масло(7)    200 гр.  5.50 лв. 

Пилешки дробчета в масло (7)    200 гр.  5.50 лв. 

Пилешки дробчета по селски (1)(3)                        200 гр.  5.50 лв. 

Пилешки крила с мед и соев сос(6)                        200 гр.  5.70 лв. 

Кашкавал/пане(1)(3)(7)     200 гр.  6.20 лв. 

Сиренце/ пане(1)(3)(7)     200 гр.  5.90 лв. 

Топени сиренца /със сладко от боровинки/(7)  200 гр.  7.50 лв. 

Моцарелени пръчици  с босилек   200 гр.   6.20 лв. 

Лучени кръгчета(1)( 3)      200 гр.  4.80 лв 

 

 

Студени предястия 
Суджук       100 гр.  6.00 лв. 

Луканка       100 гр.  6.00 лв. 

Филе Елена       100 гр.  7.00 лв. 

Пастърма        100 гр.  8.00 лв. 

 

Кашкавал (7)                                                                 100 гр.  4.50 лв. 

Сирене  (7)                                                                     100 гр.  4.50 лв. 

Ементал (7)                                                                    100 гр.  6.00 лв. 

Сирене „Рокфор”(7)      100гр.  6.00 лв. 

 

 



 

КАРТОФКИ си хапни 
Пресни пържени картофки(1)    200 гр.  3.90 лв. 

Пресни пържени картофки със сирене(7)  250 гр.  4.50 лв. 

Задушени картофки с копър и чесън(1)  200 гр.  4.90 лв. 

Пикантни картофки(1)     250 гр.  4.90 лв. 

Селски картофи с билки(1)    250 гр.  4.90 лв. 

Домашен чипс(1)      200 гр.  5.90 лв. 
 

Ризото 
-с ПИЛЕ/пиле,гъби,лук,къри,сметана,пермезан/(1)(7) 250 гр. 6.50 лв. 

-с ГЪБИ и пресни зеленчуци                                      250 гр. 6.50 лв. 
 

Клуб сандвичи         

 /пържени картофки,домати,краставици,сос по избор/ 

-кашкавал и топено сирене(7)    300 гр.  6.50 лв. 

-филе и топено сирене(7)     300 гр.  6.50 лв. 

-луканка и кашкавал(7)     300 гр.  6.50 лв. 
 

Солена палачинка 
-Пилешко филе, царевица, кисели краставички, кашкавал, сметана(1)(7)  

        300 гр.  5.50 лв. 

Запеканки  
- Фиона (7)       300 гр.  6.50 лв. 

/броколи, синьо сирене, кашкавал, топ.сирене, сметана/ 

-Картофка(7)      300 гр.  6.50 лв. 

/пил.филе, бекон, кис.краставички, сметана, кашкавал/ 

-Гюведже (6)(7)      300 гр.  6.50 лв. 

/ домати, луканка, кашкавал, сирене, яйце,лук, чубрица, магданоз/ 
 

 
 
 



 

Ястия на BBQ (12) 
Шашлик       350 гр.  11.90 лв. 

Бабини кюфтенца(1)      200 гр.  4.60 лв. 

Наденички на бирата      250 гр.  7.50 лв. 

Ребра с мед и чесън върху хлебче (1)  350 гр.  9.20 лв. 

Свинска вратна пържола    300 гр.  8.70 лв 

/с гарнитура по избор / 

Пилешко филе      300 гр.  8.20 лв 

/с гарнитура по избор / 

Пилешка пържола от бут    300 гр.  8.20 лв. 

/с гарнитура по избор / 

Зеленчуци на скара     200 гр.  6.50 лв. 
 

Основни ястия 
Свински джолан (1)     350 гр.  13.90 лв. 

/гъбен сос,запечени картофи/ 

Свински карета с боровинки и ориз(1)  300 гр.  8.50 лв. 

Свински карета с манатарки    300 гр.  9.90 лв. 

Свинско с хрупкави зеленчуци   300 гр.  8.90 лв. 

/св.месо, тиквички, моркови, чушка, гъби, лук, соев сос/ 

Пиле по Сицилиански (1)(7)    300 гр.  8.80 лв. 

/пил. филе, кис.краставички, бекон, пушено сирене, сметана, ориз/ 

 

Хляб 
Филийки хляб (1)      на брой  0.20 лв. 

Пърленки(1)       160гр.  2.20 лв. 

- с масло (7) 

- с кашкавал(7) 

- със сирене(7) 

- с чесън  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пици 
 Sugarland(1)(7)      550гр.  9.70 лв. 

/доматен сос, бекон, шунка, луканка, чушки, гъби, 

моцарела, риган, пресен домат/ 

Червената шапчица(1)(7)    500 гр.  6.50 лв. 

/доматен сос, кашкавал, риган/ 

Питър Пан(1)(7)      550 гр.  8.50 лв. 

/сметана, топено сирене, кашкавал, моцарела/ 

Жълтото пате(1)(7)     550 гр.  9.20 лв. 

/доматен сос, пилешко филе, пушено сирене, царевица, кисели 

краставички, кашкавал, риган/ 

Дракула(1)(7)(10)      550 гр.  9.20 лв. 
/доматен сос, пикантен салам, кашкавал, риган, чушки/ 
Миньон(1)(7)      550гр.  8.90 лв. 
/доматен сос, шунка, бекон, кашкавал, гъби, риган, маслини/ 
Елза(1)(7)       550гр.  9.20 лв. 
/сметана, пилешко филе, синьо сирене, гъби, кашкавал, риган/ 
 

Талиатели 
Болонезе (1)(6)      250 гр.  6.50 лв. 
Карбонара (1)(7)      250 гр.  6.50 лв. 
Формаджи  (1)(7)      250 гр.  6.50 лв. 

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Десерти 
 

SUGARLAND изненада (1)(3)(5)(7)      4.90 лв. 
(разнообразие от торти ) 
 
 ПАЛАЧИНКИ (1)(3)(6)(7) 
-шоколад        2 бр.  3.80 лв. 
-мед и орехи (8)       2 бр.  3.80 лв. 
-сладко 
         2 бр.  3.80 лв. 
ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО(7)     150 гр. 2.70 лв. 
-със сладко от боровинки 
- с мед и орехи(8) 
 
Сервиз торта –(внесена  отвън)      20.00 лв. 

 
 
 
   Вход   ДЕТСКИ КЪТ 3.00 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Легенда 
За наличие на алергени в приготвените храни по номера в менюто  
 

1. Зърнени култури – Глутен (пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта, /вид 
пшеница и камут /вид едра твърда пшеница/ 

2. Ракообразни и продукти от тях  
3. Яйца и продукти от тях  
4. Риба и рибни продукти  
5. Фъстъци и продукти от тях  
6. Соя и соеви продукти  
7. Мляко и млечни продукти  
8. Ядки ( бадеми, лешници, орехи, кашу, бразилски орехи, шамфъстък, 

орехи макадамия и орехи куинсленд) 
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 100mg/kg 
13. Лупина (вид бобено семе) и продукти от нея 
14. Мекотели и продукти от нея 


