Меню:
Месни, безмесни и рибни коктейлни хапки
Платата съдържат 36 броя хапки – грамаж- 30 гр./ ±5%
1.Коктейлни хапки с чери доматче, моцарела и пресен босилек 29.90лв
2. Коктейлни хапки с гауда/ементал и бяло/червено грозде

29.90лв.

3. Спаначена палачинка с рикота

25,90лв.

4. Сирене „Рокфор“ със сушени смокини

34,90лв.

5. Киш с френски сирена и чери доматче

29.90лв.

6. Сирене „Бри“ със червена боровинка

39.90лв.

7. Зелени смокини пълнени със мус от френски сирена

37.90лв.

8. Ръжена бисквитка с „Бри“ мед и печени орехи

24,90лв.

9. Тарталети с бекон, лук и сметана

39.90лв.

10. Коктейлни хапки с риба тон и царевичка

39.90лв.

11. Коктейлни хапки със черен хайвер и зелена маслинка

59.90лв.

12. Коктейлни хапки със червен хайвер, ч.маслинка и рукола

59.90лв

13. Шишчета с кралски скариди

59.90лв.

14. Ръжена бисквитка с мус от пушени риби

34.90лв.

15. Коктейлни хапки с пушена сьомга

46.90лв.

16. Мини тортила със сьомга филе и лек крем

41,90лв.

17 .Пицети асорти (шунка, пил.филе, луканка) – 50бр.

24.90лв.

Цените са без ДДС

Платата съдържат 38 броя хапки – грамаж- 30 гр./ ±5%
18. Мини пикантни телешки кюфтенца

35.90лв.

19. Тортила с лек млечен крем и чоризо

35,90лв.

20. Парти кюфтенца

25.90лв.

21. Коктейлни хапки с Италиански колбаси

29.90лв.

22. Солени бонбони с 3 вида сирена и маково семе

24,90лв.

23. Зеленчукови палачинкови хапки с „Филаделфия“

24.90лв.

24. Пълнени гъби с бекон и „Ементал“

44.90лв.

25. Коктейлни шишчета от пил.филе и ананас

43.90лв.

26. Свински мариновани шишчета със суш.доматче увити в прошуто
49.90лв.
27. Коктейлни шишчета с пил.филе, чушки и гъбки

39.90лв.

28. Канапе от ръжено хлебче, лек млечен крем и прошуто

45.90лв.

29. Мини „Баварски“ вурстчета увити в бекон

39.90лв.

30. Рулца от тиквички с мус от сирена и прошуто

39.90лв.

31. Рулца от тиквички с бекон и сушени домати

34.90лв.

32.Плато Български и вносни сухи колбаси асорти – 0.5кг.

39.90лв.

33. Плато вносни сирена асопрти – 0.5кг.

39.90лв.

34. Плато микс от сирена и колбаси – 0.5кг.

39.90лв.

35.Плато БГ сирена и кашкавали – 0.5кг.

20.90лв.

Цените са без ДДС
Цената включва опаковка и доставка в рамките на гр.София

