
МЕНЮ ЗА СВАТБИ



МЕНЮ 1

•  Класическа Шопска салата             350 гр.  
•  Палачинка с пиле, Филаделфия, сушен домат и песто         150 гр. 
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Бавно печен свински врат с гъбен сос, печен картоф и билки         350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.                                                                                                                      

Цена на човек 55.00 лв.

МЕНЮ 2
•  Гръцка салата               350 гр.
•  Пилешка руладина с пушено сирене и сос от спанак         180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Бавно печено телешко с печен картоф и пюре от морков        350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 57.00 лв.  

МЕНЮ 3

•  Комбинирана салата /домат, краставица, маслини, печена чушка, катък/     350 гр.
•  Пълнени тиквички с моцарела и сушен домат          120 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Пилешко филе със сос от манатарки, броколи и печени тиквички          350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 59.00 лв.  



МЕНЮ 4

•  Шопска салата                  350 гр.
•  Пилешка руладина с пушено сирене и сос от бекон         180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Бавно печен свински врат с гъбен сос, печен картоф и мус от спанак          350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 63.00 лв.  

МЕНЮ 5

•  Гръцка салата                       350 гр.
•  Палачинка с пиле, Филаделфия, сушен домат и песто         150 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Бавно печено телешко с картофен огретен и пюре от морков            350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 67.00 лв.
  

МЕНЮ 6

•  Комбинирана салата /домат, краставица, маслини, печена чушка, катък/     350 гр.   
•  Ризото с трюфел              180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Свинско бон филе със сос от бекон, печурка и печен картоф с билки         350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 69.00 лв.  



МЕНЮ 7

•  Салата Капрезе с фермерско биволско сирене         350 гр.   
•  Филе от печена пъстърва с пюре от спанак и орехи         180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Пилешко филе със сос от манатарки, броколи и печени тиквички       350 гр.
•  Селекция от домашен хляб /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 72.00 лв.  

МЕНЮ 8

•  Домат, печена чушка, тиквичка, патладжан, краве сирене        350 гр.   
•  Ризото с тигрови скариди             180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Бавно печено млечно телешко с трюфел сос, печен картоф,        350 гр.
    печен морков и билки                   
•  Селекция от домашни мини питки /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 74.00 лв. 

МЕНЮ 9

•  Айсберг с пиле, чери домати, червена чушка и краставица        350 гр.   
•  Запечено сирене с мед и орехи            180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Свински печен котлет с билки, ароматен мед и пюре от целина         350 гр.
•  Селекция от домашни мини питки /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 76.00 лв. 



МЕНЮ 10

•  Салата с киноа, тигрови скариди, карфиол, домат и краставица       350 гр.   
•  Гъши дроб, сладък картоф и ябълка            180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси              80 гр.
•  Пилешки руладини с губи, бекон, моцарела, пюре от леща,        350 гр.
    сушен домат и естрагон                   
•  Селекция от домашни мини питки /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 78.00 лв.  

МЕНЮ 11

•  Amuse bush от заведението  
•  Рукола, чери домат, пармезан, кедрови ядки и авокадо        350 гр.   
•  Телешко карпачо с целина, горчица и гъби          180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси със сезонни плодове и ядки          80 гр.
•  Филе от лаврак с киноа и зеленчуци Рататуй          350 гр.
•  Селекция от домашни мини питки /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 82.00 лв.  

МЕНЮ 12

•  Amuse bush от заведението  
•  Свежа салата микс, прошуто, запечено козе сирене, сушен домат и орехи   350 гр.   
•  Маринована сьомга с копър, горчица и заквасена сметана        180 гр.
•  Плата български студени сирена и колбаси със сезонни плодове и ядки          80 гр.
•  Патешко бутче, сладък картоф и спанак           350 гр.
•  Селекция от домашни мини питки /пълнозърнест, бял, ръжен, царевичен, лимец/
•  Продукт на Кока Кола                            250 мл.     
•  Минерална вода                                   500 мл.  

Цена на човек 84.00 лв.  

 


