КЕТЪРИНГ МЕНЮ

СТАРИЯ ЧИНАР
Макидония 154

Добра храна,
добра компания!

ДЕЛИКАТЕСЕН
Цариброд 25

СТАРИЯ ЧИНАР
Прислав 11

СТАРИЯ ЧИНАР
Варна

0700 29 900
Tel: +359 877 427 793
catering@stariachinar.com
www.stariachinar.com

Основа от пухкав пшеничен
или пълозърнест хляб, мус от крема
сирене „ Филаделфия”, заквасена сметана
и ароматно немско масло, всичко
това допълнено от:

Сушено свинско роле

1.30 лв

Печена свинска шунка и кашкавал

1.20 лв

Риба тон, каперси и маслини

1.40 лв

Домашно кайзерована сьомга

1.50 лв

Синьо сирене, фъстъци и сини сливи

1.20 лв

Краве кашкавал, фурми и орехи

1.30 лв

Печен пипер и пушен кашкавал

1.10 лв

Солени Хапки
„Деликатес”

Мин. количество за поръчка - 10 бр. от вид.
Двудневна предварителна заявка!
1

Мин. количество за поръчка - 10 бр. от вид.
Двудневна предварителна заявка!

Избрани деликатесни сирена
в съчетание с подходящи пресни
или сушени плодове и ядки,
в удобна за хапване форма.

Профитероли

Перфектно балансиран вкус
облечен в парено тесто.
Може да се насладите на следните
комбинации:

„ Създадени за кралици”

1.40 лв

Крема сирене,заквасена сметана,
хайвер от пъстърва и копър

1.40 лв

1.50 лв
Домашно кайзерована сьомга,
кориандър, крема сирене и лимон

Крема сирене, филенца риба тон,
гранде капери и копър

1.50 лв

Крема сирене, печена шунка,
маслина и чери домат

Микс от три вида сирена
и ароматни билки

1.40 лв

Пухкав мус от краве сирене, печен 1.30 лв
пипер и балканска чубрица

Чери домат, бейби моцарела
и босилек

1.50 лв

Ементал, грозде и мента

1.60 лв

Прошуто, камембер и плодове

1.70 лв

Мини
шишчета

Мин. количество за поръчка - 10 бр. от вид.
Двудневна предварителна заявка!

Приготвени по два класически
метода, клуб и ролл сандвичите
са съчетание от пресни продукти,
месни и рибни деликатеси, подбрани
сирена и уникални сосове.

Свински врат

1.70 лв

Кростини
&
Брускети

Домат, риган, краве сирене
и маслина

1.40 лв

Крем от сирена, домати и чубрица

Печен пипер, сирене ементал
и магданоз

1.50 лв

Шунка, пушен кашкавал и чери домат 1.60 лв

Сушен свински врат, паста
от маслини и домат

1.60 лв

Крема сирене, домашно
кайзерована сьомга, каперси
и босилек

1.50 лв

1.90 лв

Клуб Ролл Чабата

1.80 лв

1.70 лв

Пушена или
дом.маринована сьомга
Риба тон

1.70 лв

Пушена пъстърва

1.80 лв

Бабек

1.70 лв

Печена шунка 1.70 лв

Филе елена

Луканка

Еленски бут

1.70 лв

Сандвичи приготвени с домашна чабата

Изберете между кростини от
домашно приготвени франзели
или брускети от пълнозърнест хляб,
изпечени с ароматен зехтин и поднесени с:

Сандвичи

3.50 лв

1.80 лв

Мин. количество за поръчка - 10 бр. от вид.
Двудневна предварителна заявка!

Приготвени с вносни италиански
продукти, малките пицети са
задължителна част от менюто
на всеки, прехласнат по вкусовете
на апенините. Можете да избирате
измежду:

Изделия от
многолистно тесто

Печива от многолистно
„бутер” тесто, приготвени
непосредствено преди
вашето събитие.

Печен пипер, пушен
кашкавал и ядки

1.50 лв

Печурки с краве сирене
и балканска чубрица

1.30 лв

Бекон, синьо сирене
и розмарин

1.50 лв

Домат и ароматни
подправки

1.30 лв

Пицети

Маргарита

1.30 лв

Четири вида Сирена

1.50 лв

Прошуто

1.60 лв

Домашен кренвирш

1.50 лв

Шунка и гъби

1.40 лв

Вегетарянска

1.30 лв

Предварителна
заявка

Tова са само част от ястията които
можем да приготвим за Вас, ако пожелаете
ще се постараем да изпълним всяко
ваше желание.

Диво прасе на пещ

25,00 лв./кг.

Зелеви сарми с кълцано месо - 20 броя

70,00 лв.

Свински врат на пещ - 6 порции

70,00 лв.

Пуйка, печена на пещ

20,00 лв./кг.

Агне печено на пещ с дроб сарма

20,00 лв./кг.

Пъдпъдъци в патладжан - 10 броя

70,00 лв.

Агнешко руло за - 6 порции

80,00 лв.

Заешко руло за 6 човека

65,00 лв.

Патешко руло за - 6 порции

70,00 лв.

Заек в гювеч на пещ за 6 човека

65,00 лв.

Пълнена патица със зелеви сарми

75,00 лв.

Пълнен шаран

15,00 лв./кг.

50 гр

Деликатесни
плата и гризини

Подбрани мезета и сирена
от качествени производители,
поднесени с вкусни гризини

Бански старец

2.10 лв

50 гр
Еленски бут

2.95 лв

Луканка от черно прасе 2.50 лв

Кашкавал с боровинки

0.80 лв

Печена шунка

1.00 лв

Кашкавал с маслини

0.80 лв

Св. сурово- сушен врат

1.85 лв

Синьо сирене Ементал Камембер

1.50 лв

Филе Елена

1.80 лв

Краве сирене пресносолно

0.45 лв

Св. врат варено-пушен

1.05 лв

Гризини

2.80 лв

Десерти

Предлагаме Ви ръчно приготвени и традиционни десерти,
както и най-доброто от сезонните плодове

Мини щрудел с ябълки,
стафиди и ръчно точени кори

1,10 лв

Фунийка с карамел и
лешников крем

1,20 лв

Мини щрудел с тиква,
орехи и ръчно точени кори

1,10 лв

Тартелата с ванилов
крем и плодове

1,30 лв

Мус от кисело мляко
с меден сироп

1,20 лв

Тартелата с шоколадов
крем и малини

1,35 лв

Трюфел от черен шоколад,
зелени смокини и лешници

1,40 лв

Трюфел от бял шоколад,
карамел и лешници

1,50 лв

Минимално количество за поръчка -10 бр. от вид.
Двудневна предварителна заявка!

Сурови меса

Kрасиво оформени и овкусени,
месата на Стария Чинар ще направят
вашето събитие вкусно, лесно и впечатляващо.
Ще Ви консултираме за цени и асортимент

Напитки

За Вашето събитие можем
да доставим всякакъв вид напитки
на преференциални цени, а също
така можем да вземем обратно
останалите количества
без да се заплащат.

Осигуряваме всякакъв вид
оборудване и посуда.
За подробности и цени може
да се свържите с наш представител.

Кетъринг
оборудване

Бар и бюфет

Маси и столове

Прибори

Топли системи
Шампаниери и ледарки
Помощно оборудване

Кетъринг Маса
Кетъринг Стол
Покривки и еластани
Детска масичка
с 4 столчета

Вилици
Ножове
Лъжици
Сервизни прибори

Порцелан
и стъкло

Шатри и тенти
под наем

Персонал
профилирани специалисти:

Чаши
Чинии
Плата
Купи

Островърха шатра 16 кв.м
Островърха шатра 32 кв.м
Островърха шатра 62 кв.м

готвачи, сервитьори,
камериерки, бармани,
сомелиери

