
Предложение IV

Салата с домати, печен пипер и
плочка сирене - 350 гр

Предястие от запечен патладжан с 
с доматен сос и кашкавал, патешки сърца 

на жар и телешки език в масло 
сервирани в плато

(за 5 души - 600 гр), 120 гр

Шпиковано свинско бон филе на барбекю 
в компанията на зеленчуци

изпечени на жар - 450 гр

Мезета - поднесени в плата - 50 гр

Питка -  80 гр

Бисквитена торта 180 гр

Минерална вода - бутилка  500 мл

Безалкохолно - бутилка 250 мл

ЦЕНА: 37,90 ЛВ

ВИНО:РАКИИ:

Овчарска салата - 400 гр.

Кралско пиле - 450 гр.
/пилешки филенца с манатарки и домашно 

картофено пюре/

Мезета - поднесени в плата - 50 гр.

Питка - 80 гр.

Бисквитена торта - 180 гр.

Минерална вода - бутилка 500 мл.

Безалкохолно - бутилка 250 мл.
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Варна 9000, ул. Македония №154, GSM: +359 878 514 683, makedonia@stariachinar.com
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ЦЕНА: 33,80 ЛВ.

Шопска салата - 350 гр.

Предястие от запечен патладжан с доматен сос и 
кашкавал, патешки сърца на жар и телешки език 

в масло сервирани в плато
(за 5 души - 600 гр.), 120 гр.

Шпикован св.врат, приготвен на пещ и гарниран 
с печени картофи - 450 гр.

Питка -  80 гр.

Минерална вода - бутилка 500 мл.

Безалкохолно – бутилка 250 мл.

ЦЕНА: 29,80 ЛВ.

Предложение I Предложение II

Предложение III

Зелена салата с пъдпъдъчи яйца  - 350 гр.

Предястие от запечен патладжан с доматен сос и 
кашкавал, патешки сърца на жар и телешки език

в масло сервирани в плато
(за 5 души - 600 гр.), 120 гр.

Джоланче на пещ с печени картофи - 600 гр.

Питка  - 80 гр.

Торта с маскарпоне - 180 гр.

Минерална вода - бутилка 500 мл.

Безалкохолно - бутилка - 250 мл.

ЦЕНА: 36,80 ЛВ.

Вариантите могат да бъдат изготвени по Ваше индивидуално желание, 
също така могат да бъдат поднесени и в плата.

Бургаска мускатова
Карнобатска 
Бургас 63  

50 мл.
50 мл.
50 мл.

3,00 лв.
2,60 лв.
3,70 лв.

Чаша вино
Вино бутилка
Вино бутилка

180 мл.
375 мл.
750 мл.

3,50 лв.
9,50 лв.
от 19,50 лв. до 30,00 лв.

Вариант 2


