Закуска - шведска маса 08.00-10.00 ч.; в основен ресторант / или на терасата
Обяд - шведска маса 12.30-14.30 ч.; в основен ресторант / или на терасата
Вечеря - шведска маса 18.00-20.30ч; в основен ресторант / или на терасата
При по-малко от 25 души, записали се за "ол-инклузив" Избор от фиксирано меню / опции на супи, салати, основни ястия, десерти - без
ограничения / ястия, приготвени и сервирани специално за клиенти- те/.
Следобедна закуска - бисквити и сладолед от 16.00 до 17.00 часа; в основен
ресторант
Български алкохолни и безалкохолни напитки, топли напитки от пост микс и
студени напитки от машина - без ограничения от 10.00 до 22.00 ч. от ол-инклузив
бюфети. По време на закуска топли напитки и сок.
Клиентите могат да консумират напитките от ол-инклузив бюфета навсякъде в
района на хотела, с изключение на хотелските стаи.
Описание на храни и напитки, предлагани в ол- инклузив програмата:
Примерно меню за закуска: 3 вида хляб, 4 вида колбаси / салам – топли и
студени, 2 вида сирене, 2 вида зеленчуци
Яйца - / варени, на очи или бъркани, хлебни изделия /мекици, банички, сладкиши,
френски тост, пържени филийки /, макаронени изделия / макарони / спагети, 2 вида
конфитюр, мед, масло, кисело мляко,прясно мляко, корн флейкс, мюсли, Кетчуп ,
майонеза, горчица, сезонни плодове; Топли напитки и сок от бюфета на хотела.
Обяд: количество на храната колкото на вечеря , разнообразие на ястията - 70%
от вечерята;
Следобедна закуска: бисквити и сладолед;
Примерно вечерно Меню: 3 вида хляб, 2 вида супа - месна и зеленчукова, 4
салати, 3 вида месни ястия, риба, барбекю + гарнитура / ориз, зеленчуци, картофи /
макарони, кисело мляко, вегетариански блюда , десерт / сладкиш, крем, / плод
според сезона;
От 10.00 до 22.00 часа - безалкохолни напитки от машина и два вида сок от
машина, топли напитки от машини / кафе, чай, какао, мляко / Местен алкохол наливно вино - бяло и червено, наливна бира, водка, джин, ракия.
Напитките ще се получават от барман на лоби-бара и бар-басейн.

