Коктейли & “Welcome” Drinks
Коктейлни Хапки
ХАПКИ:
Пъпеш „Камембер“
Тарталети с „Рокфор“ и печен орех
Хапки с кашкавал, краве сирене и грозде
Хапки със синьо сирене, ементал и сушени плодове
Хапки с прошуто, чери домати и сос песто
Хапки с филе „Елена“
Хапки с пушено свинско филе и крема сирене
Хапки с шунка
Хапки с луканка
Хапки с пастърма
Хапки с пастет от гъши дроб

Хапки с кашкавал
Хапки с крема сирене
Хапки със сирене
Хапки с черен хайвер
Хапки със скариди
Хапки от херинга с масло и лимон
Хапки „Фрути ди маре“
Хапки с червен хайвер
Хапки с черен хайвер
Хапки със скариди
Хапки с аншоа

КОЛБАСИ:

СИРЕНА

Пастърма
Луканка
Суджук
Филе „Елена“
Пушено пилешко филе
Плато с колбаси
Плато с френски сирена

Сирене „Ементал“
Сирене „Камембер“
Сирене „Рокфор“
Сирене „Бри“
Сирене PRESIDENT
Сирене (бяло, краве)
Кашкавал

САЛАТИ
Руска салата
Салата „Снежанка“/млечна
Салата кьополу
Салата „Жулиен“
Салата от патладжани и печени чушки
Френска салата (с пилешко месо)
Мешана салата
Овчарска салата
Шопска салата
Салата от домати с плочка сирене

Италианска салата
Гръцка салата
Мексиканска салата
Салата от печени чушки
Салата „Капрезе“
Зелена салата с яйце
Жътварска салата
Гъбена салата
Салата „Витамина“
Картофена салата

СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ
Пате „Флоагра“
Пиле гласе
Сьомга гласе
Яйца а ла рус
Шунка листник
Пънче „Фантазия“
Руло по чешки
Предястие „Пролет“

Солена палачинкова торта
Домат „Ветрило“
Пиле „Галантин“
Пиле върху ананас
Коктейл „Фрути ди маре“
Коктейл от гъби
Лакса

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ
МЕСНИ:

БЕЗМЕСНИ:

Мини кюфтенца на скара
Мини кебапчета на скара
Кюфтета по цариградски
Азиатски кюфтенца от телешко
Специални мини кюфтенца „Пикант“
Мини кюфтенца с кашкавал
Гъби с бекон и кашкавал

Палачинка със спанак и сирене
Кашкавал пане „Орли“
Сарми с лозов лист
Ризото със зеленчуци
Сирене пане на хапки
Панирани гъби (печурка)
Картофени/спаначени кюфтета с млечен сос
Огретен от тиквички

МЕСНИ ЯСТИЯ
ПИЛЕШКО МЕСО
Пилешки шишчета
Пилешки хапки
Пилешки руладини

Пиле „Рокфор“
Пиле „Тракия“
Пилешко филе с моцарела

СВИНСКО МЕСО
Свинско печено
Свински карета на скара
Свинско шишче

Свинки „Бон фам“ карета с гъби
Свински шпикован врат
Печено прасенце - цяло

ТЕЛЕШКО МЕСО

АГНЕШКО МЕСО

Телешки шишчета с бекон
Телешки ноазети по парижки
Телешки карета със сос „Демиглас“

Агнешки хапки с гъби и чушки
Печено агне - цяло

РИБА

ХЛЯБ

Пъстърва на скара
Риба „Орли“
Огретен от бяла риба (филе)

Бротчета със сусам
Бял хляб
Черен хляб

ГАРНИТУРИ
Задушени зеленчуци
Задушени броколи/карфиол
Задушено зеле/ориз
Задушени бейби моркови в масло
Печени зеленчуци на скара

Картофи „Соте“
Картофи „Буланже“ с розмарин
Картофено пюре
Картофено пюре и спанак
Гъби с ориз

ДЕСЕРТИ
Шоколадови еклерчета
Тарталети с бял/кафяв шоколад
Тарталети с горски плодове
Тарталети с южни плодове
Шоколадови петифури
Петифури с шоколадови пръчици
Петифури с плодове и кокос
Петифури с крокант

Профитроли
Крем брюле
Крем „Дипломат“
Крем „Ванилия“
Бадемов крем
Сладки/соленки асорти
Сезонни плодове
Ядки асорти

