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ПРИМЕРНИ

МЕНЮТА



/Домати, краставици, чушки, лук и плочка сирене/

/Крехки мариновани пилешки късчета, панирани и поднесени с горчичен сос /

/Свински карета с гъбен сос и пиле "Сюпрем" - пилешки късчета, естрагон, 
сметана и чесън, с гарнитура картофи "Соте" и задушени зеленчуци/

/Луканка, суджук, свинско пушено филе, шунка и филе "Елена"/

гр./мл. цена

гр./мл. цена

/Пилешко филе, запечено с домати, сирене "Моцарела" и сос песто/

/Домати, краставици, печена чушка, салата "Снежанка",
 кьоополу и руска салата/

/Руло от шунка с крема сирене, грах, моркови и яйце/

/Луканка, свинско пушено филе, суджук, шунка и филе "Елена"/

/Ванилов и шоколадов мус с кокосов вкус/



/Домати със сирене моцарела и босилеково песто/

/Хрупкаво  хлебче  гарнирано с домати  конкасе,
маслини, сирене и босилково песто/

/Крехко свинско бон филе пържено на тиган полято със сос от пресни гъби
и поднесени върху канапе от френч тоуст/

/Грах, царевица и бейби моркови/

гр./мл. цена

гр./мл. цена

/Пилешко филе на фурна, пълнено с гъби, кашкавал, шунка,
 кисела краставичка, поднесено със сметанов сос/

/Домати, краставици, чушки, гъби, лук, яйце, шунка, сирене и маслини/

/Луканка, суджук, свинско пушено филе, шунка и филе "Елена"/

/Луканка, свинско пушено филе, сирене и кашкавал/
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/Домати, краставици, чушки, лук и сирене/

/Руло от кашкавал с пълнеж от крема сирене и ябълки/

/Пълнена палачинка с пиле, гъби, кисела краставичка, праз лук, запечена с кашкавал/

/Луканка, свинско пушено филе, сирене и кашкавал/

/Пилешко филе на фурна, пълнено с гъби, кашкавал, шунка,
 кисела краставичка, поднесено със сметанов сос/

/Обезкостен свински котлет на тиган, със сотирани гъби, запечени в кашкавал и сос/

/Подлютени кюфтенца върху канапе от картофено пюре/

гр./мл. цена

гр./мл. цена

/Домати, краставици, чушки, гъби, лук, яйце, шунка, сирене и маслини/

/Луканка, суджук, свинско пушено филе, шунка и филе "Елена"/

/Руло от шунка с крема сирене, грах, моркови и яйце/

/Грах, царевица и бейби моркови/
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/Ванилов и шоколадов мус с вкус на кокос/



/Домати, краставици, чушки, лук и плочка сирене/

/Палачинки, руска салата, салата "Снежанка" и кашкавал/

/Печена, пълнена чушка със сирене, панирана и поднесена с млечен сос/

гр./мл. цена

/Запечено хлебче с кашкавал, домати конкасе, маслини, сирене и босилеково песто/

/Луканка, суджук, свинско пушено филе, шунка и филе "Елена"/

/Обезкостен свински котлет, пържен на тиган, 
със сотирани гъби, запечени с пармезан/

/Крехко свинско бон филе на тиган, с винен сос, върху канапе от картофено пюре/

/Грах, царевица и бейби моркови/

гр./мл цена

/Домати, краставици, чушки, сирене, царевица и маслини/

/Луканка, суджук, свинско пушено филе, шунка и филе "Елена"/

Руло от шунка с пълнеж от руска салата/

/Грах, царевица и бейби моркови/
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цена

/Запечено хлебче с кашкавал, домати конкасе, маслини, сирене и босилеково песто/

/Домати, краставици, чушки, лук и плочка сирене/

/Руло от кашкавал с пълнеж от крема сирене и ябълки/

/Печена, пълнена чушка със сирене, панирана и поднесена с млечен сос/

/Краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/

гр./мл.

гр./мл. цена

/Домати, краставици, чушки, сирене, лук, маслини и зелена салата/

/Краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/

/Домашно приготвена топеница със сирене и печена чушка, поднесени върху домат/
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цена

/Краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/

гр./мл.

гр./мл. цена

/Домати, краставици, печени чушки, сирене, салата "Снежанка",
кьоополу и руска салата без колбас/

/Краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/
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/Домати със сирене моцарела и босилеково песто/



гр. цена

гр. цена

/Домати, краставици, лук, чушки и плочка сирене/

гр. цена

 /домати, краставици, лук, чушки и сирене/

гр. цена

 /Домати, краставици, чушки, лук и плочка сирене/
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/Домати, краставици и лук/



ценагр.

Рибни хапки с:

Сладки хапки 

брой сума

ценагр. брой сума

ценагр. брой сума

Вино

Обща сума
150 куверти
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Ядки микс



Грамаж Цена
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Грамаж Цена



Грамаж Цена
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Грамаж Цена
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Грамаж Цена

Грамаж Цена
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Грамаж Цена

Грамаж Цена

Грамаж Цена



Вариантите от нас,
Изборът остава за вас.

Предлагаме голям асортимент
За Вашия незабравим момент!
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Грамаж Цена

Грамаж Цена

Грамаж Цена



 

 

Парк-хотел "Москва"
02/971 1024
1113 София

ул. "Незабравка" 25

Контакти

Иван Зафиров
0888/ 650 644

 

Донка Иванова
0888/ 420 679

 reservations_food@parkhotelmoskva.net
 www.parkhotelmoskva.net 14


