


Месни плата
24бр.·217 Плато телешки стекчета 

с ементал и чери домати
Стекчета от телешко бон филе, топено сирене 
Ементал, чери домати и кедрови ядки, свежа 
салата айсберг и коктейлен сос.

Алергени: 3, 7, 8, 9 87,30лв.
24 бр.·218 Мини шишчета с чери 

домати, бейби моцарела, салам 
Салчичон, артишок

Алергени: 6, 7 34,20лв.

36 бр.·10 Канапета от краставица 
с мус от синьо сирене и бекон
Краставица, пълнена с мус от синьо сирене, 
декорирана с бекон и магданоз.

Алергени: 6, 7, 11 26,40лв.

24 бр.·155 Коктейлни хапки със 
сирене чедър, испански колбас 
и маслина
Хапки от сирене Чедър, испански колбас 
и маслина.

Алергени: 6, 7 46,80лв.

24 бр.·219 Хапки със свинско дърпано 
върху намачкани картофи
Свински гърди, печени на бавен огън върху 
намачкани картофи с леко пикантна майонеза 
Чипотле с печена капия.

Алергени: 3 33,20лв.

10 бр.·147 Мини салати Цезар 
с пиле и бекон
Хрупкав айсберг, цезар сос, бекон, крутони и 
пилешко филе.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 9 33,60лв.

24бр.·220 Домашни кюфтенца със 
салса от печена зелена чушка
Мини кюфтенца по домашна рецепта от мляно 
телешко и свинско месо с печена зелена чушка.

Алергени: 0 43,00лв.

24 бр.·160 Шишчета антипасти

Шишчета от сирене Чедър, маслини, колбас 
Салчичон, чери домат, бейби моцарела.

Алергени: 7 48,00лв.



24 бр.·01 Брускети с Флорентинер 
и кашкавал
Брускети с кашкавал, Флорентинер и тънко 
резанче чери домат, поръсени с риган.

Алергени: 1, 3, 7 30,00лв.
24 бр.·19 Пастет от пилешки 

дробчета с бели череши
Брускети с пастет от пилешки дробчета, 
гарнирани с мариновани бели череши.

Алергени: 1, 6, 7 34,80лв.

24 бр.·15 Брускети с пастърма 
и урнабес
Брускети с урнабес и пастърма, украсени 
с резанче чушка.

Алергени: 1, 6, 7 52,80лв.

Месни плата

24бр.·181 Хапки с пълнозърнест хляб, 
телешки ростбиф, чери домат, 
айсберг и сос от хрян
Хапки от пълнозърнест хляб с телешки 
ростбиф, чери домати, айсберг
и сос от хрян.
Алергени: 1, 8 50,40лв.

36 бр.·07 Бушета с пюре от 
грах и бекон
Бушета, пълнени с пюре от грах, 
декорирани с бекон.

Алергени: 1, 6, 7 34,80лв.

24 бр.·171 Гризини с прошуто 
и коктейлен сос
Гризини, обвити в прошуто, поднесени 
с коктейлен сос.

Алергени: 1, 3, 6, 11 26,40лв.

24 бр.·17 Плато топчета от 
сирена в трохи от бекон
Топчета от сирене и крема сирене Буко, 
поръсени с трохи от печен бекон.

Алергени: 6, 7 37,20лв.
24бр.·156 Картофени канапета 

с бекон и кашкавал
Картофено канапе с бекон и кашкавал.

Алергени: 6, 7 15,60лв.



24 бр.·23 Хапки с прошуто, 
моцарела и песто
Хапки с прошуто крудо, моцарела и песто 
дженовезе.

Алергени: 1, 7 52,80лв.
36 бр.·03 Мини пици с шунка 

и кашкавал
Доматен сос, шунка и кашкавал.

Алергени: 1, 6, 7 31,20лв.

36 бр.·05 Мини пици с бекон 
и кашкавал
Доматен сос, бекон и кашкавал.

Алергени: 1, 6, 7 30,00лв.

24 бр.·14 Хапки с прошуто, крема 
сирене и сушени домати
Хапки с крема сирене със сушени домати, 
гарнирани с прошуто.

Алергени: 1, 6, 7 46,80лв.

24 бр.·177 Хапки с филе Елена и 
патладжанов мус
Хапки с ролце от филе Елена, 
пълнени с патладжанов мус.

Алергени: 1, 7, 8, 11 30,00лв.

Месни плата

24бр.·173 Мини киш с чоризо 
и червена чушка
Кошнички от маслено тесто, пълнени с чоризо 
и червена чушка.

Алергени: 1, 3, 6, 7 21,60лв.

36 бр.·40 Мини киш Лорен

Кошничка от маслено тесто, пълнена с бекон, 
лук, яйце и течна сметана.

Алергени: 3, 6, 7 34,80лв.

24 бр.18 Хапки с пуешко роле 
и яйчена салата върху 
пълнозърнест хляб
Хапки от пълнозърнест хляб, с рулце от пуешко 
роле, пълнено с яйчена салата, гарнирано 
с чери домат.
Алергени:  1, 3, 6, 7, 8 42,00лв.



Хапки с краве масло, луканка и кашкавал.

36 бр.·191 Хапки с луканков колбас 
 и кашкавал

Алергени: 1, 7, 6 32,40лв.
36 бр.·45 Хапки с Флорентинер и 

коктейлен сос
Хапки с краве масло, салам Флорентинер и сос от 
кетчуп и майонеза.

Алергени: 1, 6, 7 27,60лв.
36 бр.·41 Хапки с луканка и 

коктейлен сос
Хапки с краве масло, луканка и сос от кетчуп и 
майонеза.

Алергени: 1, 6, 7 34,80лв.
36 бр.·42 Хапки с пастърма и 

чери домат
Хапки с краве масло, телешка пастърма и чери 
домати.

Алергени: 1, 6, 7 52,80лв.

36 бр.·46 Хапки с масло, шунка и 
кисела краставичка
Хапки с краве масло, шунка и кисела 
краставичка.

Алергени: 1, 7, 10 33,60лв.

36 бр.·30 Микс от месни хапки – мини 
киш Лорен, пиле с босилеково песто, 
мини кебапче, хапки с шунка и кисела 
краставичка, луканка и кашкавал
Микс от хапки с пилешко и сос песто; шунка и кисела 
краставичка; луканка и кашкавал; мини кебапчета; 
мини киш Лорен /кошничка от маслено тесто, 
пълнена с бекон, лук, яйце и течна сметана/.
Алергени: 1, 3, 6, 7, 8, 10 36,00лв.

36 бр.
·13 Плато хапки микс – кашкавал 
и маслина, луканка, сирене, домат 
и песто, пастърма и чери домат, 
кашкавал и кисела краставичка
Хапки с кашкавал и маслина, луканка и сос,  
сирене и сос песто, пастърма,  декорирана с чери 
доматче, кашкавал, декориран с 
кисела краставичка.
Алергени: 1, 6, 7, 10

33,60лв.

36 бр.·04 Комбинирани сандвичи с 
шунка и кашкавал, краставичка 
и яйчена салата
Мини сандвичи с шунка, кашкавал, 
яйчена салата и свежа краставичка.

Алергени: 1, 3, 6, 7 34,80лв.



24 бр.·164 Мини бургери с италиански 
колбас и кисела краставичка
Мини бургер с италиански колбас, 
кисела краставичка и майонезен сос.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 11 27,60лв.

36 бр.·197 Мини бургери с пилешко
филе, домат, кисела краставичка 
и айсберг
Мини бургери с печено пилешко филе, домат, 
айсберг, кисела краставичка 
и майонезен сос.
Алергени: 1, 3, 11 39,60лв.

36 бр.·27 Мини бургери с шунка 
и кашкавал
Мини бургери с шунка, кашкавал, 
краставичка  и майонезен сос.

Алергени: 1, 3, 6, 11 34,80лв.
36 бр.·25 Мини бургери микс – 

крема сирене и краставица, шунка 
и чушка, бекон и домат, колбас 
Флорентинер и чушка
Микс от мини бургери с крема сирене и прясна 
краставичка, шунка и червена чушка, бекон и 
резeнче домат, колбас Флорентинер и 
червена чушка.
Алергени: 1, 3, 6, 7, 11 32,40лв.

Месни плата

24 бр.·144 Тортили с хрупкаво пиле 
и крема сирене
Тортили с хрупкаво пилешко филе и крема 
сирене, гарнирани с червена, зелена чушка и 
морков.

Алергени: 1 ,3, 7 33,60лв.
36 бр.·09 Ролета от палачинка с 

шунка, гъби, кисели краставички 
и кашкавал
Ролета от палачинка с плънка от шунка, гъби, 
кисели краставички и кашкавал.
Алергени: 1, 3, 6, 7, 10 26,40лв.

36бр.·48 Мини бургери с кюфтенце

Мини бургери с печено кюфтенце, лук, 
домат и кисела краставичка.

Алергени: 1, 3, 6, 11 39,60лв.

36 бр.·26 Мини бургери с 
Флорентинер
Мини бургери с Флорентинер с резенче 
червена чушка и майонезен сос.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 11 38,40лв.



36 бр.·52Ролета от палачинка 
с пиле, гъби и сметана
Ролета от палачинка с плънка от пиле, 
гъби и сметана.

Алергени: 1, 3, 7 33,60лв.

24 бр.·161Ролета от краставица с 
крема сирене и пушено 
пуешко филе
Ролета от краставица и пуешко филе, 
пълнени с крема сирене.

Алергени: 6, 7 28,80лв.

24бр.·182  Микс от ролета с шунка 
и кашкавал, крема сирене, яйце
Ролета от шунка и кашкавал, пълнени с крема 
сирене, твърдо сварено яйце, кисела краставичка  
и магданоз.

Алергени: 3, 6 , 8 40,80лв.

36бр.·21 Зелеви сармички с 
месо и ориз
Зелеви сармички с плънка от ориз 
и мляно свинско и телешко месо.

Алергени: 6 26,40лв.

24бр.·221 Плато шишчета от бекон 
и пилешко филе с млечен дип
Пилешко филе, обвито в хрупкав бекон.

Алергени: 6, 7 38,00лв.
36 бр.·02 Пилешки дробчета в бекон

Пилешки дробчета, обвити в бекон.

Алергени: 6 26,40лв.
·38 Лозови сармички в бекон

Сармички от лозови листа и 
ориз, обвити в бекон.

Алергени: 6, 7 38,40лв.
36 бр.·28 Микс от лозови сармички 

в бекон и картофени дукеси
с шунка
Сармички от лозови листа и ориз, обвити в бекон 
и хрупкави картофени дукеси, пълнени 
със сирене и шунка.
Алергени: 1, 6, 7 30,00лв.

36 бр.



Месни плата

24бр.·167 Хрупкави крокети 
от сирене, кашкавал, бекон
Картофени крокети със сирене, кашкавал и 
бекон.

Алергени: 1, 3, 6, 7 24,00лв.

36бр.·34 Пилешки филенца 
в корнфлейкс
Панирани пилешки филенца с корнфлейкс.

Алергени: 1, 3, 6 48,00лв.

36 бр.·31 Картофени дукеси с 
шунка и корнфлейкс
Хрупкави картофени дукеси, пълнени със сирене, 
кашкавал  и  шунка, панирани в корнфлейкс.

Алергени: 1, 3, 6, 7 26,40лв.
500 г.·16 Селекция от 

Средиземноморски колбаси 
и сирена
Колбаси: Салчичон, Чоризо, Прошуто крудо; 
Сирена: Бри, Ементал.

Алергени: 6, 7 46,80лв.
36 бр.·37 Селекция от колбаси 

и сирена

Алергени: 6, 7 30,00лв.
36 бр.·36 Селекция от колбаси

Колбаси: шунка, луканка, пастърма, филе Елена.

Колбаси: шунка, луканка, пастърма, 
филе Елена;
Сирена: кашкавал и сирене.

Алергени: 6 36,00лв.

36 бр.·35 Пилешки филенца 
със сусам
Панирани пилешки филенца със сусам.

Алергени: 1, 3 ,6, 11 48,00лв.

Пилешко филе в хрупкава панировка.

24 бр.·146 Пилешки крокети с 
лимон, сметана и горчица

Алергени: 1, 3, 7, 10, 11 21,60лв.



24 бр.·150 Коктейлни мини 
кюфтенца испански стил 
Мини кюфтенца от мляно свинско и 
телешко месо, със сос Уорчестър и мащерка, 
гарнирани с червена чушка.
Алергени: 6 34,80лв.

24 бр.·149 Мини азиатски кюфтенца 
със сладък чили сос
Мини кюфтенца от мляно месо, джинджър 
и пикантни подправки, поднесени 
със сладко-кисел чили сос.

Алергени: 6 22,80лв.
24бр.·24 Телешки кюфтенца с 

моцарела и млечен сос
Кюфтенца от мляно телешко месо и моцарела, 
поднесени с млечен сос.

Алергени: 6, 7 33,60лв.
36 бр.·12 Плато мини кюфтенца

Микс от мляно свинско и пилешко месо.

Алергени: 6 27,60лв.
24 бр.·148 Домашни мини кебапчета 

с кашкавал и барбекю сос
Микс от мляно свинско и телешко месо с кимион 
и кашкавал на грил.

Алергени: 6, 7 34,80лв.
36 бр.·11 Плато мини кебапчета

Мляно свинско месо с кимион на грил.

Алергени: 6 26,40лв.

Месни плата

36 бр.·49 Мини пилешки шишчета
Мини пилешки шишчета, гарнирани 
със сушени кайсии.

Алергени: 0 42,00лв.
36 бр.·50 Плато мини 

свински шишчета
Шишчета от свински врат, червен лук, червена и 
зелена чушка.
Алергени: 0 66,00лв.

·39 Селекция от печени 
меса асорти
Свинско месо, пилешко месо, патешко магре, 
телешко месо.

Алергени: 0 67,20лв.
24бр.·180 Мини пилешки 

шишчета Терияки
Мини пилешки шишчета с два вида 
сусам и сос Терияки.

Алергени: 6, 11, 12 38,40лв.

36 бр.



24 бр.·172 Канапета от краставица 
с тартар от пушена пъстърва

Алергени: 4, 7 19,20лв.
Канапета от краставица, пълнени с филе от 
пушена балканска пъстърва, червен лук, крема 
сирене и копър.

Мариновани кралски скариди със зехтин, чесън, 
кайенски пипер, кориандър, върху канапе от 
краставица и френска майонеза.

24бр.·60 Хапки с хайвер и 
пъдпъдъчи яйца
Брускети с пъдпъдъчи яйца на очи с 
черен хайвер.

Алергени: 1, 3, 4 38,40лв.
36 бр.·64 Плато от мариновани 

кралски скариди с чесън 
върху канапе от краставичка

Алергени: 1, 3, 7, 14 93,60лв.

24 бр.·222 Скариди уасаби с 
манго салса
Скариди с лек пикантен вкус, със сос от 
кондензирано мляко с манго и див лук.

Алергени: 1, 7, 14 81,00лв.
24 бр.·223 Хрупкави скариди със 

сладък чили сос
Хрупкави скариди върху сладък чили сос и 
уакаме със сусам.

Алергени: 11, 14 40,00лв.

24 бр.·103 Тарталети с пъдпъдъчи яйца
и два вида хайвер
Тарталети с мус от крема сирене, пъдпъдъче яйце 
и два вида хайвер.

Алергени:  1, 3, 4, 7 57,60лв.

24 бр.·154 Коктейлни тарталети 
микс
Тарталети с маслинова паста и пъдпъдъче яйце, 
песто и сушен домат, крема сирене и 
пушена сьомга.

Алергени: 1, 4, 7, 8 28,80лв.

Рибни плата

36 бр.·72 Плато микс от 
рибни хапки
Микс от хапки с резанче краставица и скарида, 
панирана скарида, буше  с коктейлен сос 
и скарида, сьомга с хайвер, хапка с пушена 
херинга.
Алергени: 1, 4, 7, 14 67,20лв.



24 бр.·62 Бушета с тартар от 
пушена пъстърва
Бутер кошнички, пълнени с филе от пушена 
пъстърва, червен лук, краставица, крема сирене, 
майонеза, копър.

Алергени: 1, 4, 7 51,60лв.
24 бр.·153 Ролета от пушена сьомга 

с авокадо и два вида сусам
Бисквита с крема сирене, с роле от сьомга, 
с пълнеж от авокадо и 
поръска от два вида сусам.

Алергени: 1, 4, 7, 11 57,60лв.
24бр.

·168 Коктейлни хапки микс – 
бушета със скариди, ролета от
колбас Салчичон с чушка, крема 
сирене и чери домати с моцарела
Микс от буше, пълнено с коктейлен сос и 
скариди, бисквита с роле от колбас Салчичон, 
мус от крема сирене, зелена и 
червена чушка, чери домат с моцарела.
Алергени: 1, 2, 3, 7, 8, 11

43,20лв.
36 бр.·70 Хрупкави калмари по 

гръцки със сос Тартар
Калмари, оваляни в царевично нишесте, 
изпържени в маслена баня със сос от кисели 
краставички и майонеза.

Алергени: 1, 7, 14 26,40лв.

24 бр.·56 Спаначени пънчета с крема 
сирене и пушена сьомга
Роле от спанак, пълнено с крема сирене и 
пушена сьомга.

Алергени: 1, 3, 4, 7 68,40лв.

36 бр.·71 Мини бургери с 
пушена сьомга
Мини бургери с филе от пушена сьомга, крема 
сирене и копър.

Алергени: 1, 4, 7, 11 67,20лв.

24 бр.·55 Мини сандвичи с пушена 
сьомга, крема сирене и маслини
Брускети с крема сирене, филе от пушена сьомга 
и маслина.

Алергени: 1, 4, 7 62,40лв.
24бр.·187 Коктейлни хапки с канапе 

от пълнозърнест хляб с пушена 
норвежка сьомга, крема сирене 
и каперси
Хапки от пълнозърнест хляб с мус 
от крема сирене, норвежка сьомга, 
декорирани с каперси.
Алергени: 1, 7, 4, 8 68,40лв.

Рибни плата



Вегетариански плата
12 бр.·74 Салата с киноа, червен 

боб, царевица и чушка
Салата от киноа, царевица, червен боб, 
червена чушка и магданоз.

Алергени: 0 39,60лв.

Рибни плата

24 бр.·59 Трио комбинирани сандвичи 
с риба тон, пушена сьомга 
и крема сирене, чедър с краставица
Мини триъгълни сандвичи с 
пушена сьомга и крема сирене, 
риба тон и майонеза, 
сирене чедър и краставица.
Алергени: 1, 4, 7 38,40лв.

24 бр.·58 Комбинирани сандвичи с 
пушена сьомга и яйчена салата
Мини сандвичи с пушена сьомга, яйчена 
салата и кисела краставичка.

Алергени: 1, 3, 4, 10 40,00лв.

24 бр.·174 Микс от хапки със сирене Бри 
и боровинков сос, пълнозърнесто 
хлебче със сьомга и роле от 
краставица с пуешко филе
Микс от хапки със сирене Бри и боровинков 
сос, хапки от пълнозърнесто хлебче със сьомга, 
роле от пуешко филе и краставица.
Алергени: 1, 4, 6, 7 46,80лв.

24 бр.·162Дип от зеленчуци 
със сос Рокфор
Дип от краставица, червена и 
зелена чушка и морков с Рокфор сос.

Алергени: 7 19,20лв.
36бр.·121 Селекция от пресни 

зеленчуци със сос Рокфор
Моркови, краставици, червени и 
зелени чушки със сос Рокфор.

Алергени: 7, 9 22,80лв.
36 бр.·122 Селекция от 

пресни зеленчуци
Моркови, краставици, червени и 
зелени чушки, чери домати.

Алергени: 0 21,60лв.

36 бр.·69 Хапки с пушена сьомга

Хапки с краве масло и пушена норвежка сьомга.

Алергени: 1, 4, 7 48,00лв.



24бр.·92 Пармезанови бисквити 
с маслинова тепанада и 
градински билки
Пармезанови бисквити с маслинова тепанада, 
украсени с кедрови ядки и червена чушка.

Алергени: 1, 4, 7, 8 19,20лв.
36 бр.·118 Бушета с маслинова 

паста и чушка
Бушета, пълнени с маслинова паста, 
украсени с резанче червена и
зелена чушка.

Алергени: 7 42,00лв.

24бр.·225 Плато Стек от карфиол 
върху грахово пюре
Стек от карфиол, с медено горчичен дресинг 
върху пюре от грах и мента, с поръска от нар.

Алергени: 3, 9, 10 34,00лв.

Вегетариански плата
36бр.·78 Плато чери домати с 

мус от сирена и 
слънчогледови ядки
Чери домати, пълнени с мус от сирена, 
поръсени със слънчогледови ядки.

Алергени: 7, 8 32,40лв.
36 бр.·124 Плато чери домати 

с моцарела
Шишче от чери домат с моцарела.

Алергени: 7 38,40лв.
24 бр.·186 Гръцка салата на шишче

Шишче от маслина, чери домат, 
червена и зелена чушка, сирене и краставица.

Алергени: 7 28,80лв.
24 бр.·166 Канапета от краставица 

с мус от сирене и чери домат

Алергени: 7 24,00лв.

Канапе от краставица с хумус 
от печена червена чушка.

24бр.·183 Хапки с краставица и 
хумус от червена чушка

Алергени: 1,11 15,60лв.



Вегетариански плата
36 бр.·119 Бушета с конфи от 

домат, свежо сирене и босилек
Пълнени бутер кошнички с пресен домат на 
конкасе, свежо българско сирене, пресен босилек 
и зехтин.

Алергени: 1, 7 39,60лв.
36 бр.·127 Ролета от палачинки 

с крема сирене, домат и 
маслина
Ръчно приготвени палачинки, пълнени с крема 
сирене, домат на конкасе, маслини и пресен 
босилек.
Алергени: 1, 3, 7 30,00лв.

24 бр.·178 Брускети със сирене Бри 
и боровинков сос
Брускети със запечено сирене Бри и глазирани с 
домашно боровинково сладко.

Алергени: 1, 7 42,00лв.
24 бр.·77 Брускети с кьопоолу, 

тахан и поръска от орехи
Брускети с микс от домашно кьопоолу със 
сусамов тахан и орехи.

Алергени: 1, 8 26,40лв.

·117 Селекция от сирена

Свежо сирене, кашкавал, 
синьо сирене, сирене Бри, Ементал.

Алергени: 7, 8 30,00лв.

36 бр.

24бр.·169 Хапки от сирене чедър 
и бяло грозде
Хапки от сирене чедър и бяло грозде.

Алергени: 7 33,60лв.
24бр.·188 Ролета от тиквичка с 

мус от сирена и чери доматче
Гриловани тиквички с мус от крема сирене 
и чери домат.

Алергени: 7 19,20лв.
36бр.·79 Рулца от тиквичка 

със свежо сирене
Свежо сирене, обвито в гриловани тиквички 
и чери доматче.

Алергени: 7 19,20лв.



36 бр.·120 Панирани кашкавалчета 
в корнфлейкс

Алергени: 1, 3, 7 39,60лв.

36 бр.·114 Мини зеленчукови 
кюфтенца с млечен сос
Мини зеленчукови кюфтенца от тиквичка и 
морков със сос от заквасена сметана и 
пресен лук.

Алергени: 1, 3, 7 20,40лв.
24бр.·87 Мини спаначени кюфтенца 

с орехов сос
Спанак, брашно, галета, краве мляко, закваска, 
яйца, орехи, червена чушка.

Алергени: 1, 3, 7, 8 22,80лв.
24 бр.·224 Хрупкави аранчини 

със спанак и пармезан
Оризови топчета със спанак и пармезан 
 в панко галета с лек доматен сос.

Алергени: 1, 3, 7 37,00лв.
24 бр.·90 Мини кюфтенца от 

броколи с мус от синьо сирене
Броколи, брашно, галета, яйца, 
чесън, краве мляко, закваска.

Картофени кюфтенца със сирене и кашкавал 
в хрупкав корнфлейкс.

Хрупкави картофени дукеси, пълнени с топено 
сирене, сирене, кашкавал и шунка.

Алергени: 7, 8 34,80лв.

36бр.·112 Картофени дукеси с 
топено сирене и корнфлейкс

Алергени: 1, 7 27,60лв.
36 бр.·113 Мини картофени 

кюфтенца с корнфлейкс

Алергени: 1, 3, 7 32,40лв.

Вегетариански плата

36бр.·133 Панирани топени сиренца 
с корнфлейкс

Алергени: 1, 3, 7 39,60лв.



36 бр.·136 Хапки със сирене, 
домат и песто

Алергени: 1, 7, 8 21,60лв.

36 бр.·116 Микс от 
вегетариански хапки
Чери доматчета с моцарела, канапе от 
краставица с пикантно сирене, хапки с кашкавал, 
хапки със сирене, домат и песто.

Алергени: 1, 3, 7, 8, 11 33,60лв.

24бр.·83 Хапки с хумус и пъдпъдъчи
яйца
Хапки с хумус от червена чушка и пъдпъдъчи 
яйца, поръсени със слънчогледово семе.

Хапки с краве масло, краве сирене, домат 
и песто дженовезе.

Кошнички от маслено тесто, сметана, яйце, 
домат, маслини, индийско орехче 
и босилек.

Доматен сос, риган, кашкавал.

Алергени: 1, 3, 7, 11 51,60лв.

24 бр.·111 Мини пици Маргарита

Алергени: 1, 7 16,80лв.

36 бр.·134 Мини киш с домати 
и маслина

Алергени: 1, 3, 7 31,20лв.

Вегетариански плата
36 бр.·132 Панирани сиренца и 

кашкавалчета

Алергени: 1, 3, 7 27,60лв.
24 бр.·81 Домашни банички със 

спанак и сирене
Домашни банички с къпани кори, 
масло, спанак, яйце и краве сирене.

Алергени: 1, 3, 7 19,20лв.
·88 Домашни банички с 
масло и сирене
Домашни банички с къпани кори, 
масло, яйце и краве сирене.

Алергени: 1, 3, 7 28,80лв.

24 бр.



Сладки плата
36 бр.·202 Мини чийзкейк

Нежна сиропирана пандишпанова основа, 
покрита с комбинация от заквасена сметана и 
сладко от боровинки.

Алергени: 1, 3, 6, 7 40,80лв.
24 бр.·207 Петифури Червено кадифе

Ефирен кадифен блат, слепен с 
млечен крем и маскарпоне.

Алергени: 1, 3, 7 34,00лв.
24бр.·227 Петифура бял Фюлетин

Хрупкава шоколадова основа, мек яйчен крем с 
маскарпоне и декорация от пресни ягоди.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 8 40,00лв.
24бр.·229 Морковена петифура

Сочен блат с канела и моркови на кубчета, 
съчетан с пухкав чийзкрем и ароматни 
портокалови корички.

Алергени: 1, 3, 7, 8 44,00лв.

24 бр.·86 Веган бургери с гъби и боб 
върху маслинова паста
Мини веган бургери с кюфтенце от 
гъби и боб и маслинова паста.

Алергени: 1, 8, 11 32,40лв.
36бр.·138 Мини бургери с крема 

сирене и краставица
Мини веган бургери с крема сирене и 
краставичка.

Алергени: 1, 7, 11 33,60лв.

Вегетариански плата



36бр.·216 Плодови тарталети

Бисквитени кошнички, пълни с крем и 
декорирани с филетирани пресни плодове – 
портокал, киви и ягоди /коктейлни череши/.

Алергени: 1, 6, 7 42,00лв.

Идеалният партньор за 
Вашия неповторим празник!

36 бр.·209 Петифури Линдофф

Целувчена платки с лешници, покрити с 
млечен белгийски шоколадов ганаш.

Алергени: 1, 3, 5, 6, 7, 8 66,00лв.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 8

24 бр.·212 Френски селски 
петифури със смокини
Медени платки, редуващи се с крем от заквасена 
сметана и парченца смокини, поръсени със 
смлени орехи.

50,40лв.
36 бр.·208  Петифури Миеле

Домашно приготвени медени основи, напоени 
с мляко и слепени с млечен крем и парченца 
орехов крокант, гарнирани със смлени орехи.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 8 54,00лв.
24бр.·204 Тарталети с праскови 

и крем брюле
Бисквитени кошнички, пълни с крем и 
декорирани с плод праскова.

Алергени: 1, 3, 7, 6 26,00лв.
24 бр.·211 Петифури Гараш

Хрупкави орехови платки, споени с шоколадов 
ганаш, декорирани с кокосови стърготини.

Алергени: 1, 3, 6, 7 47,00лв.

36бр.·226 Микс от шоколадови 
петифури
Бели и кафяви шоколодови петифури, приготвени 
от ванилов и какаов пухкав пандишпан.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 8 39,60лв.
36 бр.·201 Петифури банан 

с шоколад
Пресни парченца банан, потопени в шоколад.

Алерени: 6, 7 40,80лв.

Сладки плата



36бр.·203  Микс петифури и 
плодови тарталети
Миксирано плато от бисквитени кошнички, 
напълнени с крем и декорирани с пресни 
плодове и бели и шоколадови петифури.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 8 44,40лв.

36 бр.·206 Селекция от белени 
сезонни плодове

Алергени: 0 19,20лв.

24бр.·210 Ванилови еклери с 
шоколадова заливка
Еклерчета, напълнени с ванилово-сметанов 
крем, обляти с шоколадова заливка.

Алергени: 1, 3, 7, 8 22,80лв.

36бр.·214 Ягоди в бял шоколад 
и кокос
Пресни ягоди, потопени в бял белгийски 
шоколад и кокосови стърготини.

Алергени: 6, 7 50,00лв.

Алергени: 1. Зърнени култури, съдържащи глутен; 2. Ракообразни и продукти от тях; 3. Яйца и 
продукти от тях; 4. Риба и рибни продукти; 5. Фъстъци и продукти от тях; 6. Соя и соеви продукти; 
7. Мляко и млечни продукти (включитено лактоза); 8. Ядки; 9. Целина и продукти от нея; 10. Синап и 
продукти от него; 11. Сусамово семе и продукти от него; 12. Серен диоксид и сулфит с концентрация 
над 10 mg/kg или 10 mg/ litre, изразени под формата на общ серен диоксид SO2; 13. Лупина и продукти 
от нея; 14. Мекотели и продукти от тях;

Сладки плата

24 бр.·102 Веган бонбони
Бонбони от кайсии, слънчогледово семе, 
сливи, червени боровинки, кокосово масло и 
чия, поръсени с бадемови стърготини, какао, 
кокосови стърготини и натрошени орехи.

Алерени: 8 24,00лв.

36бр.·198 Мини еклери

Еклерчета, пълнени с ванилово-сметанов крем, 
с какаова декорация.

Алергени: 1, 3, 6, 7, 8 15,60лв.



МyChoice, кв. Симеоново,
ул. Момина сълза 14А

Тел. за резервации: 02 819 21 88, 0894 777 479
simeonovo@mychoice.bg

www.mychoice.bg

МyChoice, Студентски град, 
ул. Акад. Ст. Младенов 3, в Joy Station

Тел. за резервации: 02 862 29 67, 0894 777 251
joystation@mychoice.bg

МyChoice, кв. Гео Милев, 
ул. Коста Лулчев 52, в SkyCity Mall

Тел. за резервации: 02 971 44 98, 0894 777 420
skycity@mychoice.bg

Живеем вкусно!


