
АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2021

Гарнитура:   Задушени зеленчуци 
        /грах, царевица и бейби моркови/
                       Картофи “Соте”                        100 г.

В куверта е включена украса и DJ.
Стойността на един куверт е 120,00 лв.

На всеки 20 куверта, един е безплатен!

Хляб:          Питка със сусам - бяла/пълнозърнеста
                       

100 г.

  1 бр.

Салата:       Комбинирана салата
                              /домат, краставица, печена чушка, сирене,
        салата “Снежанка”, кьопоолу и руска салата/
        
                      Предястие: Брускета “Тоскана”
                       /хрупкаво хлебче гарнирано с домати конкасе,
        маслини, сирене и босилеково песто/
        
                          
  

Основно ястие: Пилешка пържола с гъби и холандски сос
                              /пилешка пържола от бутче запечена с гъби и
        холандски сос/
        
                          

Десерт:         Шоколадова торта с лешник

400 г.

160 г.

250 г.

110 г.

Тел. за резервации: 0888 420 679 - Д. Иванова, 0888 650 644 - И. Зафиров

Ресторант “Панорама”

4-степенно Меню 3

Напитки:        
                         

      Маркова ракия или водка внос             50 мл.
                            Марково вино - бяло или червено              375 мл.
                            Безалкохолна напитка                250 мл.
                            Минерална вода                             500 мл.



Салата:       Салата комбинирана
                                /домат, краставица, печена чушка, сирене, салата  
                            “Снежанка”, кьопоолу, руска салата/
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Предястие:  Волован с пилешко месо и гъби
                        /пилешко месо, гъби, лук, кашкавал върху 
                           зелена салата/
 
Основно ястие: Свинско бон филе “Ричард”
                               /свинско бон филе на тиган, гарнирано с гъби и 
                           запечено с кашкавал и холандски сос/

Гарнитура:    Задушени зеленчуци и картофи “Соте”
                        Питка със сусам

Десерт:          Торта “Страчатела”

Напитки:        
                         

В куверта е включена украса и DJ.
Стойността на един куверт е 135,00 лв.

На всеки 20 куверта, един е безплатен!

Следястие:    Колбаси и сирена асорти
                         /луканка, свинско пушено филе, сирене и кашкавал/
 

400 г.

170 г.

270 г.

200 г.

100 г.

140 г.

Ресторант “Панорама”

Тел. за резервации: 0888 420 679 - Д. Иванова, 0888 650 644 - И. Зафиров

5-степенно Меню 3 

      Маркова ракия или водка внос            50 мл.
                            Марково вино - бяло или червено             375 мл.
                            Безалкохолна напитка               250 мл.
                            Минерална вода                            500 мл.


