
Хранене 
 

• 07:30-10:00 - Закуска All day Restaurant – разнообразие от топли и студени ястия, 

солени и сладки закуски, английска закуска, яйчни специалитети, разнообразни млечни 

продукти, студени колбаси и сирена, селекция от хлебни изделия, шоу кук с 

разнообразни топли палачинки и гофрети, зърнени храни и варива, пресни сезонни и 

сушени плодове, селекция от плодови конфитюри, различни видове топинги, свежи 

зеленчуци, ядки, диетична секция , бебешко и детско меню  

• 10:00-12:30- Късна закуска Лаундж бар - топли и студени закуски, сандвичи, сезонни 

плодове, дребни сладки, соленки, диетична секция 

• 12:30-15:00 - Обяд All day Restaurant – избор от свежи витаминозни салати и супи, 

богато разнообрази от ястия на българската и международна кухня, вегетариански и 

месни блюда, паста,  селекция от хлебни изделия, сладък бюфет с разнообразие от 

десерти, пресни сезонни плодове, бебешко и детско меню 

• 15:00-18:30 - Снак Лаундж бар– следобедни закуски, топли и студени закуски, сезонни 

плодове, сандвичи, пици, дребни сладки, соленки, сладък бюфет с домашно приготвени 

десерти, диетична секция 

• 10:00-18:30 - Снак пуул бар - сезонни плодове, топли и студени закуски, американски 

палачинки, сандвичи, пици, дребни сладки и соленки, пуканки, сладолед  

• 18:30-22:00 - Вечеря All day Restaurant - избор от свежи витаминозни салати и супи, 

богато разнообрази от ястия на българската и международна кухня, специални 

тематични вечери – българска, азиатска, италианска, мексиканска, средиземноморска, 

балканска, вегетариански и месни блюда, паста, селекция от хлебни изделия, сладък 

бюфет с разнообразие от десерти, диетична секция, пресни сезонни плодове, бебешко и 

детско меню 

• 22:00-07:30 - Среднощен бюфет Лаундж бар - дребни сладки и соленки, сезонни 

плодове, сандвичи, зърнени закуски, диетична секция. 

Напитки  

• 10:00-00:00- Лоби Бар – топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, местни алкохолни 

напитки, вино и бира 

• 00:00-00:00- Лаундж бар- топли и безалкохолни напитки, сокове, вода 

• 10:00-02:00- Лаундж бар - Местни алкохолни напитки бира и вино  

• 10:00-18:30 – Пуул бар – топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, местни алкохолни 

напитки, коктейли  и сладолед 

• 09:00-21:00 – СПА център – плодови и билкови чайове и вода  

• 10:00-22:00- Welcome drink  



• По време на основните хранения - All day restaurant – топли и безалкохолни напитки, 

сокове, вода, местни алкохолни напитки, бира и вино, сладолед 

 


