кетъринг меню
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Микс от безмесни брускети:45бр.-55лв.
1.Брускети с мус сирена-15бр
2.Брускети с домати,босилек и маслини-15бр.
3.Брускети с червена
чушка,тиквичка,патладжан и домат-15бр.Микс
от рибни брускети:45бр.-90лв.
1.Брускети със сьомга и млечен мус-15бр.
2.Брускети с риба тон и млечен мус-15бр.
3.Брускети със скариди и млечен мус-15бр.

Безмесни парти брускети:
1.Брускети с кълцан патладжан и
чесън-15бр.-18лв.
2.Брускети с червена чушка,тиквичка и
патладжан-15бр.15лв.
3.Брускети с микс от салати,авокадо и
маслини-15бр.-15лв
4.Брускети със спаначен мус-15бр.-15лв.
5.Брускети с маслинова паста и чери
домати-15бр-15лв
6.Брускети с мус от чушки-15бр.-15лв.
7.Брускети с патладжан,моцарела,босилек и
домат-15бр.-15лв.
8.Брускети с мус от сирена-15бр.-17лв.
9.Брускети с грилован патладжан,камембер и
песто-15бр.-23лв.
10.Брускети с билки,мента,мащерка и пресен
босилек-15бр.-15лв
11.Брускети с френско козе сирене,пресен
спанак и
боровинков сос-15бр.-32лв.
12.Класическа италианска брускета с домати и
босилек-15бр.-21лв.
13.Класическа италианска брускета с домати и
маслини-15бр.-21лв.

Месни парти брускети:
1.Брускети с чоризо и мус от
сирена-15бр-25лв.
2.Брускети с прошуто,мус от сирена и
айсберг-15бр.-25лв
3.Брускети с прошуто и мус от
сирена-15бр.-25лв.
4.Брускети със свинско филе,мус от сирена и
сушени домати-15бр.-25лв.
5.Брускети с гъши дроб конфи от
лук-15бр.-30лв.

Средиземноморски парти брускети:
1.Брускети с млечен мус и пушена
сьомга-15бр.-20лв.
2.Брускети с млечен мус и скариди-15.-30лв.
3.Брускети с млечен мус и рулца от
раци-15.бр.-15лв.
4.Брускети с млечен мус и риба
тон-15бр.-20лв.
5.Брускети с млечен мус и маринована
риба-15бр-20лв.
6.Брускети с млечен мус и аншуа-15бр.-18лв.

ПАРТИ
БРУСКЕТИ:
Микс от месни брускети:45бр.-75 лв.
1.Брускети с прошуто, мус от сирена и
айсберг-15бр.
2.Брускети с чоризо,мус от сирена и сушени
домати-15бр.
3.Брускети със свинско филе,мус от
сирена,свежа салата,чедър и чери
домати-15бр.

кетъринг меню
MY STYLE GROUP

МИНИ ПАРТИ
САНДВИЧИ:
Микс месни парти сандвичи:45бр-90лв.
1.Мини сандвичи с мус от сирена и
прошуто-15бр.
2.Мини сандвичи с мус от сирена и пушено
свинско бон филе-15бр
3.Мини сандвичи с мус от сирена и испанско
чоризо-15бр.
Микс безмесни парти сандвичи:45бр.-75лв.
1.Сандвичи с капрезе-15бр.
2.Сандвичи със сирена-15бр.
3.Сандвичи със зеленчуци-15бр.
Микс рибни парти сандвичи:45бр.-90лв.
1.Сандвичи с млечен мус и маринована
херинга-15бр.
2.Сандвичи с млечен мус и риба тон-15бр.
3.Сандвичи с млечен мус и сьомга-15бр.
Месни мини парти сандвичи:
1.Сандвич с мус от сирена и пушено свинско
бон филе-15бр.-30лв.
2.Сандвич с мус от сирена и испанско
чоризо-15бр.-30лв
3.Сандвич с мус от сирена,прошуто,пармезан
и сушени домати-15бр-36лв..
Безмесни мини парти сандвичи:
1.Сандвич капрезе-15бр.-29лв.
2.Сандвич микс сирена,чедър,ементал и
пармезан-15бр.-30лв.
3.Сандвич с микс от зеленчуци-15бр.-25лв.

Рибни мини парти сандвичи:
1.Сандвичи с млечен мус и маринована
херинга-15бр.25лв.
2.Сандвичи с млечен мус и риба
тон-15бр.-30лв
3.Сандвичи с млечен мус и сьомга-15бр.-30лв.

МИНИ БУРГЕРИ:
Микс месни мини бургери:45бр.-90лв
1.Мини бургери с мус от сирена и телешко
кюфте-15бр.
2.Мини бургери с мус от сирена и свинско
кюфте-15бр.
3.Мини бургери с мус от сирена и пилешко
филе-15бр.
Микс безмесни мини бургери:45бр.-75лв.
1.Мини бургери със сирена-15бр.
2.Мини бургери със зеленчуци-15бр.
3.Мини бургери с кашкавал-15бр.Микс рибни
мини бургери:45бр.-90лв.
1.Мини бургери с млечен мус и риба тон-15бр.
2.Мини бургери с млечен мус и рулца от
раци-15бр.
3.Мини бургери с млечен мус и сьомга-15бр.
Месни мини бургери:
1.Мини бургери с мус от сирена и телешко
кюфте-15бр-45лв
2.Мини бургери с мус от сирена и свинско
кюфте-15бр.-30лв
3.Мини бургери с мус от сирена и пилешко
филе-15бр.-25лв.
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МИНИ БУРГЕРИ:
Безмесни мини бургери:
1.Мини бургери със сирена-15бр.-30лв.
2.Мини бургер със зеленчуци-15бр.-25лв.
3.Мини бургер с кашкавал-15бр.-30лв.
Рибни мини бургери:
1.Мини бургер с млечен мус,пушена пъстърва и
яйце-15бр-40лв.
2.Мини бургер с млечен мус и скариди-15бр.-60лв.
3.Мини бургер с млечен мус и
сьомга-15лв.-40лв

ПАРТИ ХАПКИ:
Микс месни парти хапки:60бр.-80лв.
1.Канапе с испанско чоризо,мус от сирена и
каперси-20бр.
2.Канапе с прошуто,синьо сирене и
смокиня-20бр.
3.Канапе със свинско филе,мус от сирена и
сушени домати-20бр.
Микс безмесни парти хапки:60бр.70лв.
1.Канапе от палента и капрезе-20бр.
2.Канапе с млечен трюфел-20бр.
3.Канапе с френски сирена-20бр.
Микс рибни парти хапки:60бр-80лв.
1.Канапе с дроб от треска-20бр.
2.Канапе с мус от кралски скариди-20бр.
3.Канапе с тартар от пушена сьомга-20бр.

Месни парти хапки:
1.Телешки руладини с капрезе-20бр.-32лв.
2.Тартар от телешко с пармезан и
уорчестър-14бр.-25.50лв
3.Патешки дроб с праскови и млечен мус
върху немски
фитнес бред-30бр.-42лв.
4.Медальон от свинско бон филе и сладко от
боровинки-20бр.35лв.
5.Пилешки кюфтенца с
корнфлейкс-30бр-33лв.
6.Пикантни кюфтенца-30бр.-33лв.
7.Канапе с пушено свинско бон
филе-30бр.-35лв.
8.Канапе с испанско чоризо,млечен мус и
каперси-30бр.-33лв.
9.Канапе с прошуто,синьо сирене и
смокиня-30бр.-37лв.
10.Рап с пилешки галантин,мус от пушена
паприка
и свежа салата-10бр.15лв
11.Фунийка от прошуто,млечен мус и
горчица-30бр.-36лв.
12.Прошуто с маскарпоне и филиран
бадем-30бр.42лв.
13.Пеперони капрезе хапки с бейби
моцарела и
испанско чоризо-10бр.-13,50
Безмесни парти хапки:
1.Капрезе върху поплента-30бр.-30лв.
2.Вегетариански раб с гриловани
зеленчуци,мариновано сирене и млечен
мус-10бр.-15лв.
3.Селекция от млечни трюфели-30бр.-27лв..
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ПАРТИ ХАПКИ:
4.Трюфел от микс сирена с розов пипер
30бр.-27лв.
5.Яйце от пъдпъдък с чери домат върху канапе
от черен
немски бред-30бр.-39лв.
6.Симфония от мимолет и филаделфия върху
немски
фитнес бред-30бр.-40,50лв.
7.Капрезе с бейби моцарела,орехово песто и
сушени домати-10бр.-13,50лв
8.Мини трицветни банички с моркови,спанак и
сирене-30бр.-28лв.
9.Канелон от тиквичка,филаделфия,сушени
домати и рукола-20бр-20лв.
10.Пълнени гъби с табуле-20бр.-18лв.
11.Мариновано козе сирене в домашно песто и
чери домат-20бр.30лв.
12.Паниран президент с корнфлейкс и
домашно сладко от
боровинки-20бр.-20лв.
13.Мини кошнички от кашкавал пълни със
свежа салата-10бр.-20лв.
Рибни парти хапки:
1.Домашно осолена и маринована
сьомга-10бр.-24лв.
2.Канапе с дроб от треска-20бр.-28лв.
3.Пушена сьомга с млечен мус и каперси
върху хрупкаво оризово
канапе-30бр.39лв.

4.Канапе с мус от кралски
скариди-30бр.40лв.
5.Пушена пъстърва с мариновано
цвекло,лайм и
виетнамски сос-14бр.-21лв.
6.Пушена сьомга върху хрупкав сухар с
филаделфия крем и
каперси-15бр.25лв.
7.Спаначена палачинка с пъдпъдъче яйце и
хайвер от дива
сьомга-30бр.-42лв.
8.Палачинка с пушена сьомга,млечен мус и
свежи билки-30бр.-42лв.
9.Спаначена палачинка с мус от сирена и
сьомга-30бр.-42лв.
10.Руло от пушена сьомга с млечен
мус-20бр.-40лв.
11.Руладина от пушена сьомга върху
блина-20бр.-40лв.
12.Канапе с хайвер от сьомга-15бр.-43лв.
13.Канапе с тартар от прясна и пушена
сьомга-20бр.-30лв.
14.Канапе с крем от раци-30бр.-30лв.
15. Руло от краставица с мус от
сирена,мащерка и
зелен хайвер-20 бр.-20лв.
16.Пънче от краставица с мус от авокадо и
сьомга-30бр.-32лв.
17.Рап с млечен мус,пушена сьомга,копър и
свежа салата-10бр.-20лв...
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ТАРТАЛЕТИ:
Месни тарталети:
1.Микс тарталети с мус от
сирена,прошуто,свинско бон филе и пилешко
филе-30бр.-30лв.
Безмесни тарталети:
1.Тарталети с мус от патладжан и
зеленчуци-30бр.-30лв.
2.Тарталети с нахут,лимец с плънка от свежи
зеленчуци-30бр.-30лв.
3.Тарталети с рокфор-30бр.-39лв.
4.Тарталети с френски сирена-30бр.-35лв.
Рибни тарталети:
1.Тарталети с червен хайвер-30бр-39лв.
2.Тарталети със скариди-20бр.-30лв.
3.Тарталети със сьомга-30бр.-39лв.
4.Тарталети с херинга-30бр.-39лв.

МИНИ
ШИШЧЕТА:
Месни мини шишчета:
1.Мини шишчета с прошуто и синьо
сирене-10бр.18лв.
2.Мини шишчета с кълцано месо и сладко
чили-10бр.-18лв.
3.Мини шишчета с телешко и пресни
билки-10бр.-20лв.

Безмесни мини шишчета:
1.Мини шишчета с чери домати босилек и
бейби моцарела-10бр-12лв.
2.Мини шишчета със сирена и
грозде-10бр.-15лв.
3.Мини шишчета със зеленчуци-10бр.-12лв.
4.Мини шишчета с гъби и чери
домати-10бр.-12лв.
Рибни мини шишчета:
1.Мини шишчета със скариди-10бр.-22лв
2.Мини шишчета с филе от сьомга и зелени
маслини-10бр.-18лв.
3.Здравословни рибни шишчета върху
магданозено канапе-10бр.-18лв.
4.Мини шишчета с печени рулца от раци с
чери домат-10бр.-15лв.

СОЛЕНИ
ШОТОВЕ:
1.Шот с млечен сос гризина и
зеленчуци-15бр-15лв.
2.Шот с мус от кисели краставички,смлени
ядки,гризини и
зеленчуци-15бр.-15лв.
3.Шот с черен ориз,калмари и
перно-15бр.-25лв.
4.Шот с патешко филе и круша-15бр.-28лв.
5.Шот от трио гризини,сушени домати и
прошуто-15бр-28лв.
6.Шот от кралска скарида и гаспачо-15
бр.-30лв.
7.Шот с тигрова скарида,манго и сладък
чили сос-15бр.-30лв
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ПЛАТА:
1.Плато от деликатесни меса-500гр.-32лв.
2.Плато от деликатесни сирена-500гр.-32лв.
3.Плато от морски дарове-400гр.-42 лв.
4.Плато гриловани зеленчуци с лимонов
дресинг-500гр.-28лв.

ПАРТИ ПОГАЧИ
И БАНИЦИ:
Погачи:1.Погача:сладка питка за първото
бебешко празненство или бухнала погача за
прощъпулник и всякакви други
поводи-2кг.-50лв.
2.Пълнозърнеста погача със семена за
дамско парти-2кг-40лв.
3.Бяла Луксозна погача-2кг-50лв.
4.Празнична погача бяла или
пълнозърнеста-2кг-30лв.
5.Сватбена погача-3кг.-50лв.
Баници:
1.Баница вита с яице и сирене-2,5кг.-25лв.
2.Баница вита с домашно точени кори,яйце и
сирене-2,5кг.-35лв.
3.Баница вита с пълнозърнести къпани
кори,яйце и сирене-2,5кг.-28лв.
4.Баница вита постна със спанак-2,5кг-20лв.
5.Баница вита с праз и сирене-2.5кг-25лв.
6.Празничен зелник с домашно точени
кори-2,5кг-40лв.

СЛАДКИ ХАПКИ:
1.Микс сладки хапки-60бр.-72лв.
-плодови тарталети-15бр.
-брауни хапки с боровинки и
маскарпоне-15бр
-тъмни шоколадови трюфели-15бр.
-петифурки микс-15бр.
2.Домашни бонбони с микс от
ядки,тахан,мед,какао и кокос-40бр.-45лв.
3.Бонбони с фурми и шоколад-40бр.-40лв.
4.Селекция от трюфели-40бр.-40лв.
5.Бял шоколадов трюфел с кокос-30бр.-30лв.
6.Тъмен шоколадов трюфел-30бр.-30лв.
7.Филаделфия чийз кейк-10бр.-19лв.
8.Петифури линд-20бр.-28лв.
9.Шоколадов шот с ягодов мус-20бр.-32лв.
10.Плодови тарталетки-30бр.-39лв.
11.Мини еклерчета с домашен
мус-30бр.-33лв.
12.Брауни хапки с боровинки и
маскарпоне-30бр.-30лв.
13.Ягодова пана кота с мента и
шоколад-20бр.-30лв.
14.Домашни бисквитени бонбони с
шоколад-40бр.-35лв.
15.Плато сезонни плодове-500гр.-25лв.
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