




































*Уважаеми гости, някои от следните съставки, съдържащи се в нашите ястия, 
могат да предизвикат алергична реакция:

of food allergy. Please inform yourself in advance the composition of our 
dishes.

1. *Зърнени култури, съдържащи глутен.
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 (включително 
лактоза).
8. *Ядки, а именно: бадеми, лешници, орехи, 
кашу, пеканови ядки, бразилски орехи, 
шамфъстък, орехи макадамия или орехи 
Куинсленд и продукти от тях.

9. *Целина и продукти от нея.
10. *Синап и продукти от него.
11. *Сусамено семе и продукти от 
него.
12. *Серен диоксид и сулфити с 
концентрация над 10 mg/kg или 
10 mg/l, изразени под формата на 
общ SO2.
13. *Лупина и продукти от нея.
14. *Мекотели и продукти от тях.
*In case that you have some kind 

*1. Gluten
*2. Crustaceans
*4. Fish
*3. Eggs
*5. Peanuts
*6. Soya
*7. Diary products
*8. Nuts
*9. Celery
*10. Mustard

*11. Sesame
*12. Sulphur dioxide
*13. Lupin
*14. Mollusks
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