Примерни менюта за 25-30 човека, деца и родители:
“Шуман”
Дали композиторът Роберт Шуман се е
хранил предимно с шунка? Няма как да
проверим този факт, но със сигурност
знаем, че в живота си е обичал най-много
жена си Клара и пианото.
145.00 лв.
 Ролца от шунка със сирене,чушка, авокадо и пресни подправки, 40 броя
 Бутер-панделки с кашкавал и ким, 50 броя
 Мини-пица с колбаси, зеленчуци и сирена “Неаполитано”, 50 броя
 Хапки асорти:
луканка, шунка, колбаси, кашкавал с млечен пастет и зеленчуци, 40 броя
“Моцарт”
(вегетарианско меню)
Волфганг Амадеус Моцарт е един от най-известните
композитори на всички времена. Слава му носи не
само божествената му музика, но и любовта му към
веселбите. За да издържа на режим от композиране
през деня и празнуване през нощта, най-вероятно е
похапвал лека храна.
120.00 лв.


Вегетариански хапки: домат,чушка,краставица, ряпа със зеленчуков пастет и
плодове, 40 броя
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Хапки шмеркезе със сирене “крема”,чушка и маслина, 40 броя
Сърмички от лозов лист с плънка от зеленчуци, 50 броя
Картофени крокети със сирене и ориенталски подправки, 50 броя

“Бетовен”
Голям сърдитко, но и гениален музикант,
Бетовен става глух в края на живота си
и въпреки това продължава да композира
музика. Вярваме, че за да подхрани
тежкият си характер, редовно е
похапвал кюфтенца и други месни
вкусотийки.
185.00 лв.





Тарталетки с колбаси асорти в майонезен сос, 40 броя
Мини палачинки с пълнеж от пиле, бекон и сирене "Гауда", 40 броя
Задушени гъби със зеленчуков пълнеж, 40 броя
Мини – кюфтенца с кашкавал и пресни подправки, 50 броя

“Чайковски”
(рибно меню)
“Лебедово езеро” и “Лешникотрошачката” са едни от найизвестните балети на света, и двата композирани от руснака
Пьотр Илич. Как по друг начин се поддържа подходяща балетна
форма, освен с леко и изящно рибно меню!
195.00 лв.






Хапки от морски дарове: скариди, раци, миди и калмари с рибен пастет и
зеленчуци, 40 броя
Хапки от риба “Тон” с пресен лук и горчица, 40 броя
Бутер-банички със сирене и спанак, 40 броя
Дроб “Треска” върху парти бисквити със сметанов сос, 40 броя
Ролца от сьомга с киви, ананас и ябълка с млечен сос, 40 броя

