
Вариант 1

Салата:

Салата Капрезе

/домати, сирене моцарела, босилково песто/

Основни ястия:

Пилешко филе

/запечено с мед, орехи и синьо сирене поднесено с

пене песто сос/

Десерти:

Йогурт кейк

Прясно изпечен хляб

Вариант 2

Салата:

Гръцка салата

/домати, краставици, лук, чушка, маслини, сирене, риган/

Основни ястия:

Свински флейки с ловджийски сос

/поднесени с картофено пюре/

Десерти:

Шоколадова мус торта

Прясно изпечен хляб

Вариант 3

Салата:

Шопска салата

/домати, краставици, лук, чушки и свежо бяло сирене/

Предястие:

Чушка бюрек

/чушка пълнена със сирене в хрупкава коричка и млечен сос/

Основни ястия:

Пиле „Тракия”

/маринована пилешка пържола с кисело мляко и билки, поднесена с картофи на фурна и пикантна 
доматена салца/

Десерти:

Бабина бисквитена торта

Прясно изпечен хляб

Вариант 4

Салата:

Балканска комбинирана салата

/домати, краставици, печена чушка, снежанка, кьополу и сирене/

Предястие:

Щрудел кон поло

/с пиле, зеленчуци и сметана/

Основни ястия:

Свински котлет на скара

/поднесен със сотирани картофи, задушени зеленчуци и сос грейви/

Десерти:

Фъдж от ориента

Прясно изпечен хляб

- Без такса за внасяне на алкохол;

- Безплатен DJ над 80 куверта;

- Доплащане за „отворен бар“ – 25 лв./човек за 3 часа: минерална вода, безалкохолни напитки, вино, 
ракия и водака/уиски;

- Такса “overtime” – 160 лева след 23:00.

Christmas
Party 2021

Вариант 1- Сет Меню
35 BGN
1.Ñàëàòà
   Салата „Капрезе“
   /домати, сирене моцарела, босилково песто/
2.Îñíîâíî ÿñòèå
   Пилешко филе /запечено с мед, орехи 
   и синьо сирене, поднесено с пене песто сос/
3.Äåñåðò
   Йогурт кейк

   + прясно изпечен хляб

Вариант 2- Сет Меню
35 BGN
1.Ñàëàòà
   Гръцка салата
   /домати, краставици, лук, чушка, маслини,
    сирене, риган/
2.Îñíîâíî ÿñòèå
   Свински флейки с ловджийски сос
   /поднесени с картофено пюре/
3.Äåñåðò
   Шоколадова мус торта

   + прясно изпечен хляб

Вариант 3- Сет Меню
40 BGN
1.Ñàëàòà
   Шопска салата
   /домати, краставици, лук, чушки 
    и свежо бяло сирене/
2.Ïðåäÿñòèå
   Чушка бюрек /чушка, пълнена със сирене 
   в хрупкава коричка и млечен сос/
3.Îñíîâíî ÿñòèå
   Пиле „Тракия“ /маринована пилешка пържола 
   с кисело мляко и билки, поднесена с 
   картофи на фурна и пикантна доматена салца/
3.Äåñåðò
   Бабина бисквитена торта

   + прясно изпечен хляб

Вариант 4- Сет Меню
40 BGN
1.Ñàëàòà
   Балканска комбинирана салата
   /домати, краставици, печена чушка, 
    снежанка,
    кьополу и сирене/
2.Ïðåäÿñòèå
   Щрудел Кон поло /с пиле, зеленчуци
   и сметана/
3.Îñíîâíî ÿñòèå
   Свински котлет на скара
   /поднесен със сотирани картофи, 
   задушени зеленчуци и сос грейви/
3.Äåñåðò
   Фъдж от Ориента

   + прясно изпечен хляб

- Без такса за внасяне на алкохол!
- Безплатен DJ над 80 куверта
- Доплащане за „отворен бар“ - 25лв./човек за 3 часа:
  минерална вода, безалкохолни напитки, вино, ракия и водка /уиски
- Такса „overtime” - 160лв. след 23:00ч.
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