
Меню2
Със свинско:

Салата 300г.
Салата с белен домат, българско саламурено 
сирене, печена чушка, червен лук, орехи, 
пудра от маслини, магданозено песто 7.8.

Предястие 150г.
Трилогия от: Терин от гъши дроб с бял шоколад 
и лешници, телешки език с гремулата, 
маринована тигрова скарида с 
шафранов мус 3.7.8.9.10.

Основно 350г.
Свинско бон филе с билково ризото и рагу 
от горски гъби и мащерка  1.7.8.9.10.

Следястие 80г.
Селекция от колбаси и сирена: 
Телешка пастърма, телешки суджук, 
филе Елена, луканка, салчичон, български 
кашкавал, сирене Бри, Провалоне, Грюер 6.7.8.

Десерт 100г.
Домашно Брауни с крем карамел с тиква 1.3.7.8.

Новогодишна баничка с късмети  50г.1.3.7.

Плато с белени плодове 100г. 
(ананас, портокал, киви, грозде, ягоди)

Меню1
С пилешко:

Салата 230г.
Микс от листни италиански салати с 
чери домати, селъри, кедрови ядки, люспи 
пармезан, балсамико дресинг и хрупкави 
домашни крекери 1.3.7.8.9.10. 

Предястие 150г.
Трилогия от: Терин от гъши дроб с 
бял шоколад и лешници, телешки език с 
гремулата, маринована тигрова скарида 
с шафранов мус 3.7.8.9.10.

Основно 350г.
Мариновано пилешко парти филе с басмати 
ориз със зеленчуци и сладък соев сос 6.12.

Следястие 80г.
Селекция от колбаси и сирена: 
Телешка пастърма, телешки суджук, 
филе Елена, луканка, салчичон, български 
кашкавал, сирене Бри, Провалоне, Грюер 6.7.8.

Десерт 110г.
Шоколадов десерт с лек  крем от  малини и 
босилек с пухкави платки 1.3.7.8. 

Новогодишна баничка с късмети 50г.1.3.7.

Плато с белени плодове 100г. 
(ананас, портокал, киви, грозде, ягоди)

Цена: 120лв.

Меню3
С риба:

Салата 250г.
Микс салати с крутони с козе сирене, печена 
тиква, шамфъстък, овкусени с медено-горчичен 
дресинг 1.3.7.8.10.

Предястие 150г.
Трилогия от: Терин от гъши дроб с бял шоколад 
и лешници, телешки език с гремулата, 
маринована тигрова скарида с 
шафранов мус 3.7.8.9.10.

Основно 300г.
Филета от лаврак с ризото от лимец с 
аспержи, артишок, тиквичка и морков със сос 
Beurre blanc 4.7.10.

Следястие 80г.
Селекция от колбаси и сирена: 
Телешка пастърма, телешки суджук, 
филе Елена, луканка, салчичон, български 
кашкавал, сирене Бри, Провалоне, Грюер 6.7.8.

Десерт 100г.
Шоколадова сфера - нежен шоколадов вкус 
с крем маскарпоне 1.3.7.8

Новогодишна баничка с късмети  50г.1.3.7.

Плато с белени плодове 100г. 
(ананас, портокал, киви, грозде, ягоди)

Цена: 120лв.

Цена: 120лв.
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Новогодишна баничка с късмети  50г.1.3.7.

Плато с белени плодове 100г. 
(ананас, портокал, киви, грозде, ягоди)

Меню 4Веган:Салата 230г.
Салата  Рукола с моркови, портокали, 
авокадо и кашу 8.

Предястие 150г.
Хрупкави кюфтенца от броколи с ядково 
сирене и веган крем 1.8.10.

Основно 300г.
Огретен от кореноплодни с пюре от пащърнак, 
авокадо мус и кедрови ядки 8.

Десерт 100г.
Веган торта със смокини 8.

Новогодишна баничка с късмети (с тиква) 50г.1.

Плато с белени плодове 100г. 
(ананас, портокал, киви, грозде, ягоди)

МенюДетско
С пилешко:Салата 230г.

Мини гръцка салата и мини Снежанка с орехи 7.8.

Основно 300г.
Хрупкаво пиле Кордон Бльо – Панирани пилешки 
филенца в панко галета с шунка и кашкавал, 
гарнирани с картофено пюре 1.3.6.7.

Десерт 150г.
Торта Йогурт с бисквити 1.3.5.7.8.

Следястие 80г.
Селекция от колбаси и сирена 
Телешка пастърма, телешки суджук, филе Елена, 
луканка, салчичон, български кашкавал, 
сирене Бри, Провалоне, Грюер 6.7.8.

Цена: 120лв.

Цена: 50лв.

Към петте менюта:

За нас ще бъде удоволствие
да изживеем заедно

една незабравима новогодишна вечер
в ресторант “MyChoice”.

За вашето добро настроение
ще се погрижат рок-група

Ядки Микс - бадеми, кашу, лешници, фъстъци

Напитки:

Минерална вода Банкя 0,330мл

Безалкохолно по избор 0,250 мл 

Coca-cola, Fanta, Sprite, Schweppes Битер Лимон

Вино (бяло или червено) 0,375мл Angel's Estate 2019

Ракия, Водка, Уиски  0,50 мл 

(Бургас 63, Absolut, Johnnie Walker)

Шампанизирано вино**
** В детското меню влиза чаша детско 

шампанизирано вино  

А за настроението на децата e 

предвиден забавeн аниматор!

Ресторант “MyChoice”, гр. София 1434, 

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

(бул. "Симеоновско шосе"), www.mychoice.bg

+359 894 777 479; +359 894 777 373;

*Резервации се правят на място, след заплащане 

на желания от Вас куверт.

31.12 20:00


