Сватбено тържество
Меню
Цена на куверта от 40.00 лв до 50.00 лв за възрастен с ДДС

Избор на една от следните салати /300 гр./:
✓ Салата „Флора“- домати,краставици, лук, маслини печена чушка, катък, сирене, чеснов
дресинг, орехи и копър.
✓ Гръцка салата със свежи зеленчуци, сирене и дресинг- .
✓ Салата „Капрезе“- финно нарязани домати, моцарела и сос „Песто“.
✓ Салата „Цезар“- айсберг, маруля, билкови крутони, хрупкав бекон,пармезан, пилешко
филе и специален сос.
✓ Шопска салата- домати, краставици, печена чушка, сирене и лук.
✓ Микс от зелени салати и запечено сирене халуми.
✓ Средиземноморска салата с пилешко филе и пармезан- свежи салати, каперси, сушени
домати, магданоз и риган.
✓ Жътварска салата със свежи зеленчуци, ароматни билки и орехи- домати, краставици,
тиквичка, патладжан, печена чушка, брускети, орехи и магданоз.
✓ Свежа салата с пилешко филе- маруля, домати, пилешко филе, кашу и млечен сос.
Предястия/200 гр./:
✓ Фарширована палачинка със зеленчуци топено сирене и пилешко филе.

Сватбено тържество
✓ Дует от български предястия- фарширована печена чушка със сирене и домат и рулца от
сирене „Ементал“ пълнени със спанак и ориз поляти с млечен сос.
✓ Микс от пъстърва върху канапе от спанак и моркови.
✓ Сирене „Камембер“ в нежна панировка със сос от боровинки .
✓ Запечено халуми .
✓ Рулца от тиквички с мус от цедено мляко и сирена поръсени с орехи.
✓ Запечено козе сирене върху зеленчуци.
✓ Картофено изкушение с крема сирене и прошуто.
Основни ястия/400 гр./
✓ Свинско бон филе фаршировано със сушени домати и моцарела, гарнирани със
задушени картофи и сос грейви.
✓ Пилешко и свинско дуо с огретен и два вида сос.
✓ Свинско филе/ пилешко филе на плоча със сос от горски гъби, гарнирано с див ориз✓ Задушен шпикован свински врат с домашно картофено пюре.
✓ Пълнено пилешко филе със спанак и гарнирано със задушени зеленчуци и сос
Шампанско.
✓ Подсладено свинско филе със сос от сметана и синьо сирене гарнирано с хрупкави
картофки.
✓ Пилешки руладини със зеленчуци
✓ Микс барбекю с гарнитура за скара /свинско/пилешко филе, свинско/пилешко шишче,
кюфте, кебапче/.
✓ Пилешко филе с прошуто върху пюре от броколи и сос „Беарнез“
Хляб- селекция от топли питки
Напитки
✓ Българска маркова ракия или водка- 0.50 мл
✓ Безалкохолна напитка – 1 брой
✓ Минерална вода- 1 брой
Времетраене до 23:00 с възможност за оставане до по- късно срещу овъртайм такса.
Не е разрешено внасянето на безалкохолни, енергийни напитки и бира.
В ресторанта е в сила : ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО!

