








 

  
 

Holiday Inn Sofia ***** 

Бул. Александър Малинов 111, 1766 София 

Тел.: +359 2 807 07 07 | Факс: +359 2 807 07 08 | Web: hisofiahotel.com 

 

На вниманието на: Г-жа Камелия Гашевска 09.07.2020 

Компания: Институт по Публична администрация София     

 

Уважаема г-жо Гашевска,   

Благодарим за проявения интерес към хотел Holiday Inn Sofia!   

Имаме удоволствието да изпратим детайли за нашето предложение, както и кратък списък на услугите, които 

предлагаме в нашия 5-звезден хотел. За нас ще бъде чест да имаме възможност да сме домакини на 

предстоящото събитие. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Дата: Без конкретна дата през 2020г. 

Зала Подреждане # 

участници 

Площ Наем Наем с отстъпка  

Витоша 1 – полудневно 

ползване 

TBA 32 157.30 m2 €350.00 €275.00 

Витоша 1 – целодневно 

ползване 

TBA 32 157.30 m2 €520.00 €400.00 

 

Залата се предоставя с: 

 ДДС 

 Екран, проектор – комплимент от хотела 

 1 бр. флипчарт – комплимент от хотела 

 Канцеларски материали 

 300 Mbps безжичен интернет 

Характеристики: 

 Естествена слънчева светелина 

 Климатизация 

 Без наличие на колони 

 Достъп до лятната тераса 

 

 

Виртуални разходки: 

 

   

Витоша Суит Рила Родопи 

 

Моля, имайте предвид, че Витоша 1 е ½ от представената във виртуалния тур Витоша Сиут. 
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Holiday Inn Sofia ***** 

Бул. Александър Малинов 111, 1766 София 

Тел.: +359 2 807 07 07 | Факс: +359 2 807 07 08 | Web: hisofiahotel.com 

Конферентен етаж - разпределение: 

 

 

Техническо оборудване: 

 Екран 3х2м – комплимент от хотела 

 Мултимедиен проектор – комплимент от хотела 

 Флипчарт - комплимент от хотела 

 Пойнтер - €18.50 

 Вградена озвучителна система с 2 бр. безжични 

микрофони - €123.00 

 Сплитер - €20.00 

 Моля, не се колебайте да се свържете с мен при 

нужда от допълнително техническо оборудване. 

Храни и напитки: 

 Кафе паузи – от €2.51 

 Безалкохолни напитки 250 мл/минерална 

вода 330мл- €1.55 

 Допълнение към кафе-пауза – капсули 

Еспресо/Капучино - €0.77 

 Селектори със салати, сандвичи и хапки – 

приложени в и-мейла 

 Моля, разгледайте всички варианти в 

приложените файлове. 

 

В постоянно променящия се свят на технологиите, ние сме един от малкото хотели предлагащи последно 

поколение аудио-визуална техника на нашите клиенти. Нашият конферентен и банкетен център „Academy“ 

предлага различни по големина зали и е оборудван с най-новите технологии, за да гарантира, че 

организаторите и посетителите споделят едно наистина незабравимо преживяване. Ние разполагаме с най-

бързата интернет връзка в страната и с над 1 000 кв. м. площ с гъвкаво предназначение на специално 

обособения конферентен етаж, които да направят срещите Ви по-ефективни и по-лесни за колаборация. 

 

Всички цени са с включен ДДС: 
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Holiday Inn Sofia ***** 

Бул. Александър Малинов 111, 1766 София 

Тел.: +359 2 807 07 07 | Факс: +359 2 807 07 08 | Web: hisofiahotel.com 

Примерен бюджет: 

Полудневно събитие: 

Събитие: Без фиксирана дата през 2020г. Количество Ед. Цена (EUR) Ед. Цена (BGN) Дни Тотал (EUR) Тотал (BGN)

Конферентна зала Витоша 1  - полудневен наем 

до 4 часа ползване - включва интернет, листа и 

химикали, паркинг 1 275.00 537.85 1 275.00 537.85

LCD Проектор (монтиран на тавана)  - комплимент 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Екран 3x2м - комплимент 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Флипчарт - комплимент 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Зареждане с минерална вода - веднъж на ден 32 1.55 3.03 1 49.60 97.01

Кафе-пауза "Енергезираща"                                 

Филтър кафе и чай

Пълномаслено и обезмаслено

прясно мляко

Минерална вода в кани

Селекция бисквитки

Бисквитки с ванилия и джинджифил

Соленки със сушени домати 32 3.02 5.90 1 96.53 188.80

Примерно меню за обяд: 

Шопска салата 32 4.60 9.00 1 147.25 288.00

Чабата с маслини, пиле и сос барбекю 32 2.76 5.40 1 88.35 172.80

Багета с мариновани зеленчуци 32 1.94 3.80 1 62.17 121.60

Мини банички със спанак 64 1.02 2.00 1 65.45 128.00

Шоколадови бисквитки 64 1.28 2.50 1 81.81 160.00

Минерална вода/Безалкохолна напитка 32 1.55 3.03 1 49.57 96.96

Тотал събитие с включено ДДС: 915.74 1791 .02

EUR BGN  
 

 

Целодневно събитие: 

Събитие: Без фиксирана дата през 2020г. Количество Ед. Цена (EUR) Ед. Цена (BGN) Дни Тотал (EUR) Тотал (BGN)

Конферентна зала Витоша 1  - целодневен наем 

до 8 часа ползване - включва интернет, листа и 

химикали, паркинг 1 400.00 782.33 1 400.00 782.33

LCD Проектор (монтиран на тавана)  - комплимент 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Екран 3x2м - комплимент 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Флипчарт - комплимент 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00

Зареждане с минерална вода - два пъти на ден 64 1.55 3.03 1 99.20 194.02

Кафе-пауза "Енергезираща"                                 

Филтър кафе и чай

Пълномаслено и обезмаслено

прясно мляко

Минерална вода в кани

Селекция бисквитки

Бисквитки с ванилия и джинджифил

Соленки със сушени домати 32 3.02 5.90 1 96.53 188.80

Примерно меню за обяд: 

Шопска салата 32 4.60 9.00 1 147.25 288.00

Чабата с маслини, пиле и сос барбекю 32 2.76 5.40 1 88.35 172.80

Багета с мариновани зеленчуци 32 1.94 3.80 1 62.17 121.60

Мини банички със спанак 64 1.02 2.00 1 65.45 128.00

Шоколадови бисквитки 64 1.28 2.50 1 81.81 160.00

Минерална вода/Безалкохолна напитка 32 1.55 3.03 1 49.57 96.96  

Моля, намерете продължението на следващата страница. 
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Holiday Inn Sofia ***** 

Бул. Александър Малинов 111, 1766 София 

Тел.: +359 2 807 07 07 | Факс: +359 2 807 07 08 | Web: hisofiahotel.com 

Кафе-пауза "Освежаваща"                                 

Филтър кафе и чай

Пълномаслено и обезмаслено

прясно мляко

Минерална вода в кани

Селекция бисквитки

Брускета с пармезан

Прясно нарязани плодове 32 4.55 8.90 1 145.62 284.80

Тотал събитие с включено ДДС: 1235.95 2417.31

EUR BGN  

В хотел Holiday Inn Sofia нашите постоянно високи нива на обслужване и качество, както и богатият опит на 

екипа ни гарантират успешното провеждане на Вашите мероприятия според Вашите изисквания и 

предпочитания. 

 

Моля, внимателно разгледайте приложената информация и аз ще се свържа с Вас в следващите няколко дни. 

Междувременно оставам на разположение, в случай че имате допълнителни въпроси. 

 

С уважение, 

Марчела Василева 

Организатор Продажби| Отдел Продажби и Маркетинг 

Тел.: + 359 2 80 70 711 | Мобилен: +359 895 466 107 

Email | Holiday Inn Sofia | Holiday Inn IHG 
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Български селектор 

 

Катък (300 гр.)         BGN 8.00 / EUR 4.09 

Бяло сирене, цедено кисело мляко, мариновани печени чушки, орехи 

Родопска салата (450 гр.)        BGN 9.00 / EUR 4.60 

Домати, краставици, пресни чушки, червен лук, мариновано бяло сирене, риган, маслини 

Кьопоолу (300 гр.)         BGN 10.00 / EUR 5.11 

Патладжани, домати, гриловани чушки с чесън, копър, бяло сирене 

Традиционна зелена салата (300 гр.)       BGN 8.00 / EUR 4.09 

Маруля, краставици, зелен лук, репички, сварени яйца 

Мариновани червени чушки (300 гр.)      BGN 12.00 / EUR 6.14 

Бяло сирене, орехи, зехтин, чесън, копър 

Манастирска салата (350 гр.)       BGN 10.00 / EUR 5.11 

Смилянски боб, кисели краставички, зелен лук, печени чушки 

Пиринска салата (400 гр.)       BGN 8.00 / EUR 4.09 

Варени картофи, червен и пресен зелен лук, лимон, магданоз, маслини 

Кашкавал пане (250 гр.)        BGN 9.00 / EUR 4.60 

Сервиран върху доматено карпачо, босилеково песто 

Лозови и зелеви сарми (350 гр.)       BGN 10.00 / EUR 5.11 

Сервирани с див ориз 

Шопска салата  (450 гр.)       BGN 9.00 / EUR 4.60 

Домати, краставици, настъргано бяло сирене, червени чушки, лук, магданоз 

Овчарска салата (450 гр.)        BGN 10.00 / EUR 5.11 

Домати, краставици, лук, червени чушки, шунка, маслини, настъргано бяло сирене, варено яйце 

 

 

 



 

 

 

Зимна салата (350 гр.)         BGN 8.00 / EUR 4.09 

Червено цвекло, ябълки, моркови, орехи 

Пържени тиквички (350 гр.)        BGN 8.00 / EUR 4.09 

Сервирани с млечен дресинг с чесън и копър 

Запечено българско сирене във фолио (150 гр.)    BGN 8.00 / EUR 4.09 

Легло от пресни домати, подправки 

Пълнен патладжан (250 гр.)        BGN 10.00 / EUR 5.11 

Картофи, доматен сос, сирене Рикота, подправки, настърган кашкавал 

Селекция от български колбаси (90-100 гр.)     BGN 10.00 / EUR 5.11 

Пастърма, луканка, филе Елена 

Селекция от български сирена (120 гр.)     BGN 8.00 / EUR 4.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пилешки гърди „Тракия“ (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Мариновани с чесън и подправки, сотирани картофи 

Пилешко филе по ловджийски (400 гр.)      BGN 19.00 / EUR 9.71 

Гъби, домати, картофено пюре, кисели краставички 

Пилешки гърди с подправки (400 гр.)       BGN 21.00 / EUR 10.74 

Гъбен сос, печени картофи, гриловани зеленчуци 

Пълнени пуешки гърди (400 гр.)       BGN 20.00 / EUR 10.23 

Сушени кайсии и сини сливи, лук, див ориз, грах и мента 

Свинско по ханджийски (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Гъби, кисели краставички, зелен лук, червени чушки, моркови 

Царски шашлик (400 гр.)        BGN 25.00 / EUR 12.78 

Мариновано пилешко и свинско месо, гриловани зеленчуци, полента 

Шиш „Стара планина“ (400 гр.)       BGN 21.00 / EUR 10.74 

Пилешко и свинско на грил, печен лук, чушки 

Друсан кебап (400 гр.)         BGN 21.00 / EUR 10.74 

Свинско, ориз, лук, червено вино, масло 

Коледно свинско филе (400 гр.)       BGN 19.00 / EUR 9.71 

Зелеви сарми с гъби, шунка, кашкавал, кисели краставички, печени картофи 

Кюфтета (3 броя) (400 гр.)        BGN 19.00 / EUR 9.71 

Печени чушки, кисели краставички, лютеница, печени картофи 

Искърска пъстърва (400 гр.)       BGN 20.00 / EUR 10.23 

Бекон, лимонов дресинг, картофи с копър, гриловани зеленчуци 

Гювеч „Горна баня“ (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Бамя, картофи, тиквички, подправки 

 

 



 

 

 

Печени чушки (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Пълнени с яйца и бяло сирене, див ориз 

Боб яхния (400 гр.)         BGN 18.00 / EUR 9.20 

Смилянски или зелен боб, домати, картофи, чушки, нахут 

Запечени лозови листа (300 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Ориз, праз, олио с червен пипер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Туршия (200 гр.)         BGN 5.00 / EUR 2.56 

Мариновани зеленчуци 

Гъби в масло (150 гр.)         BGN 5.00 / EUR 2.56 

Копър 

Плато гриловани зеленчуци (150 гр.)       BGN 6.00 / EUR 3.07 

Сезонни зеленчуци, патладжан, тиквички, чушки, зехтин 

Пататник (150 гр.)         BGN 6.00 / EUR 3.07 

 

Цървулки (200 гр.)         BGN 7.00 / EUR 3.58 

Запечени картофи, пълнени с бяло сирене, гъби, доматен сос, кашкавал 

 

 

 

 

Печени ябълки (300 гр.)        BGN 6.00 / EUR 3.07 

Орехи, мед 

Заквасено мляко (250 гр.)        BGN 6.00 / EUR 3.07 

Орехи, мед 

Тиквеник (200 гр.)         BGN 10.00 / EUR 5.11 

Точени кори с тиква и орехи 

Печена тиква с мед (250 гр.)        BGN 10.00 / EUR 5.11 

Сладолед, орехи 

 



Селектор
коктейлни хапки

http://www.hisofiahotel.com/
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Топли хапки
Пръчици печени скариди

Мидени шишчета

Пилешко сате

Филе от сьомга с уасаби по азиатски стил

Картофена палачинка

с черен хайвер и крем фреш

Зеленчукови пролетни рулца

Мексикански кюфтенца

Агнешки котлет в Парма шунка

Печени рибни пръчици

Свинско шишче с къри дип

Препоръчваме между 10 и 20 хапки на човек за двучасови събития. За събития 

до четири часа предлагаме 20 до 30 хапки на човек. За събития от повече от 

четири часа препоръчваме над 40 хапки на човек. Всички цени са за един 

артикул.

http://www.hisofiahotel.com/
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Топли хапки
Кралски скариди с ананас и червени чушки

Мини пилешка салтимбока

Мини наденички Krakauer с горчица

Пикантни кюфтенца със сос барбекю

Телешко филе в Парма шунка

Крокети от бяла риба с дип от каперси

Шишче с телешко и ананас

Зеленчукова самоса

Мини пица с домат и моцарела

http://www.hisofiahotel.com/
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Студени хапки
Брускета с домати

Салата авокадо и доматен конфит

Шунка Серано със смокиново сладко и балсамико

Салата с пилешки гърди и папая

Тартар от сьомга с пъдпъдъче яйце

Кростини с пикантно печено телешко

Канапе с италианска шунка и пъпеш

Тартар от пушена сьомга

Брускета с маслинова тапенада

Брускета с риба тон

http://www.hisofiahotel.com/
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Студени хапки
Розови скариди с крема сирене

Шишчета с доматени бокачини

Канапе с маринована сьомга

Канапе със сирене бри и грозде

Канапе с пушена сьомга

Пълнена краставичка с крема сирене

Песто кростини

Пушена пъстърва с хрян

Зелени и черни маслини

http://www.hisofiahotel.com/
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Десерти
Шоколадов мус кейк

Тирамису

Плодов кейк

Торта Гараш

Шоколадово брауни

Фиджи кейк

Баклава

Кейк бананов хляб

http://www.hisofiahotel.com/
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111 Alexander Malinov Blvd

info@holidayinnsofia.bg

www.hisofiahotel.com

00 359 (0) 2 807 07 11
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Менютаза
кафепаузи
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III
Стафиди, тиквени семки, 
сушени смокини и орехи
(сервирани в
индивидуално бурканче)
Минерална вода в бутилки
BGN 6.03 / EUR 3.08 

IV
Минерална вода в бутилки
BGN 3.03 / EUR 1.55

Безалкохолни напитки
BGN 3.03 / EUR 1.55

Чаша натурален сок
BGN 3.03 / EUR 1.55

Лаваца капсули – еспресо и капучино
BGN 1.50 / EUR 0.77

За свежо начало
в залата

I
Стафиди, тиквени семки, 
сушени смокини и орехи
(сервирани в
индивидуално бурканче)
BGN 3.00 / EUR 1.53 

II
Стафиди, тиквени семки, 
сушени смокини и орехи
(сервирани в индивидуално
бурканче)
Минерална вода в кани
BGN 4.50 / EUR 2.30
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Базова
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено
прясно мляко
Минерална вода в кани
Селекция бисквитки
BGN 4.90 / EUR 2.51 

Здравословна
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено
прясно мляко
Минерална вода в кани
Здравословно парфе (мюсли, кисело
мляко, праскови, горски плодове, 
мед, мента)
BGN 5.50 / EUR 2.81

Сладка мечта
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено
прясно мляко
Минерална вода в кани
Датски сладки
Кроасани
Селекция бисквитки
BGN 6.90 / EUR 3.53 

Освежаваща
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено
прясно мляко
Минерална вода в кани
Селекция бисквитки
Брускета с пармезан
Прясно нарязани плодове
BGN 8.90 / EUR 4.55
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Енергизираща
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено
прясно мляко
Минерална вода в кани
Селекция бисквитки
Бисквитки с ванилия и джинджифил
Соленки със сушени домати
BGN 5.90 / EUR 3.02

Богата
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено
прясно мляко
Минерална вода в кани
Отворен ръжен сандвич с шунка и
маслини
Мини сандвичи с кашкавал
Бананово и шоколадово брауни
BGN 13.90 / EUR 7.11

Интернационална
Филтър кафе и чай
Пълномаслено и обезмаслено прясно мляко
Мини щрудел със сирене и стафиди
Селекция сладкиши
Кроасан с шунка и кашкавал
BGN 12.50 / EUR 6.39
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Интернационален селектор 

 

Маринован артишок (300 гр)       BGN 9.00 / EUR 4.60 

Сервиран с домати и рукола 

Салата от авокадо и домати (300 гр.)       BGN 9.00 / EUR 4.60 

Сервирана с черна тапенада 

Салата Цезар (350 гр.)         BGN 9.00 / EUR 4.60 

Аншоа, каперси, чери домати, хрупкав бекон и крутони 

Тартар от пушена пъстърва (300 гр.)       BGN 12.00 / EUR 6.14 

Ябълки, хайвер, рукола 

Гриловани зеленчукови антипасти (400 гр.)      BGN 10.00 / EUR 5.11 

Сервирани с пармезан и салчичон 

Салата от мариновани чушки (350 гр.)      BGN 10.00 / EUR 5.11 

Сервирана с гриловано чоризо 

Терин от гриловани зеленчуци (350 гр.)      BGN 8.00 / EUR 4.09 

Сервиран с босилекови гризини 

Терин от козе сирене (400 гр.)       BGN 10.00 / EUR 5.11 

Сервиран с картофена палачинка, конфит от лук Шалот 

Пушена сьомга (350 гр.)        BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сервирана с розови скариди, крема сирене, хрупкав тост 

Салата Нисуаз  (400 гр.)        BGN 10.00 / EUR 5.11 

Риба тон 

Салата с мариновани домати и моцарела (400 гр.)     BGN 11.00 / EUR 5.62 

Сервирани върху градинска салата с босилеково песто и пармезан 

 

 

 



 

 

 

Салата с оризови нудълс (400 гр.)       BGN 11.00 / EUR 5.62 

Сервирана със зеленчукови пролетни рулца 

Салата от печени чушки (350 гр.)       BGN 11.00 / EUR 5.62 

Фета сирене, рукола 

Тартар от сьомга (300 гр.)        BGN 17.00 / EUR 8.69 

Сервиран с картофена палачинка, сметана и хайвер 

Азиатска салата с мариновани нудълс (400 гр.)    BGN 17.00 / EUR 8.69 

Броколи, пресен лук, медальони от риба меч 

Салата от цвекло (400 гр.)       BGN 9.00 / EUR 4.60 

Гриловано сирене халуми, рукола  

Ризото  (400 гр.)         BGN 14.00 / EUR 7.16 

Аспержи и домати 

Скариди на шишче (350 гр.)        BGN 16.00 / EUR 8.18 

Сервирани с карпачо от маринована краставица 

Спагети (400 гр.)         BGN 8.00 / EUR 4.09 

С босилеково песто и печени домати 

Щрудел със зеленчуци и сирене (350 гр.)      BGN 8.00 / EUR 4.09 

Сервиран с рагу от домати 

Мариновани зеленчуци (400 гр.)      BGN 10.00 / EUR 5.11 

Запечени с моцарела и балсамикова редукция 

Филе от бяла риба (350 гр.)        BGN 10.00 / EUR 5.11 

Сервирано със сотирани зеленчуци, сметана с шафран 

Желирано пилешко (350 гр.)        BGN 9.00 / EUR 4.60 

Китайско зеле, сос от горчица 

 

 

 



 

 

 

Свински медальони с чесън и билки  (400 гр.)    BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сервирани с рататуи и картофи на грил 

Запечени пилешки гърди (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сервирани със сотиран спанак, тиквички, печен домат, бекон, чипс и маскарпоне 

Пилешки гърди, мариновани с кисело мляко (400 гр.)   BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сервирани със зеленчуково рагу 

Печен пъдпъдък (400 гр.)        BGN 24.00 / EUR 12.27 

Зеле, сметана, картофен кейк с розмарин 

Пиле Салтимбока (400 гр.)        BGN 19.00 / EUR 9.71 

Лингуини, доматен сос, песто 

Печено филе от светипетрова риба (400 гр.)      BGN 25.00 / EUR 12.78 

Салата картофи и песто, сотиран артишок, крем сос от миди 

Агнешко рагу (400 гр.)         BGN 25.00 / EUR 12.78 

Картофено пюре с розмарин, сотирани гъби 

Свински медальони в гъбен сос (400 гр.)      BGN 22.00 / EUR 11.25 

Сотирани картофи, сезонни зеленчуци 

Пиле Пиката (400 гр.)         BGN 18.00 / EUR 9.20 

Доматени спагети, броколи 

Пилешки гърди с маслини, каперси и чери домати (400 гр.)   BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сервирани с лингуини 

Филе от барбун (400 гр.)        BGN 22.00 / EUR 11.25 

Сервирано с ризото с шафран и моркови, глазирани с мед 

Пиле Строганов (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сервирано с ориз, кисели краставички и цвекло 

 

 

 



 

 

 

Пилешки шницел (400 гр.)       BGN 19.00 / EUR 9.71 

Лимонени каперси, аншоа, доматено ризото 

Пилешки шишчета със соев сос (400 гр.)     BGN 18.00 / EUR 9.20 

Сусам, къри ориз 

Пилешко бутче, мариновано с червен винен сос (400 гр.)    BGN 18.00 / EUR 9.20 

Перлени лукчета, картофено кюфте с бекон 

Гриловано филе от риба меч  (400 гр.)     BGN 18.00 / EUR 9.20 

Броколи, доматено ризото 

Филе от пъстърва с рататуи и спагетини (400 гр.)    BGN 26.00 / EUR 13.29 

Маслини, каперси, домати, лимон 

Пилешки гърди със сотирани зеленчуци (400 гр.)     BGN 21.00 / EUR 10.74 

Сос от стриди, ризото с уасаби 

Пуешки гърди с подправки (400 гр.)       BGN 18.00 / EUR 9.20 

Картофени дукеси, зеленчуков кейк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тирамису (200 гр.)         BGN 13.00 / EUR 6.65 

Ванилов сос 

Мока панакота (200 гр.)        BGN 7.00 / EUR 3.58 

Карамелен сос, шоколадови стърготини 

Горещ, хрупкав ябълков щрудел (200 гр.)      BGN 7.00 / EUR 3.58 

Ванилов сладолед 

Терин от горски плодове и кисело мляко (150 гр.)     BGN 10.00 / EUR 5.11 

Прасковен сос 

Два вида шоколадов мус (180 гр.)       BGN 12.00 / EUR 6.14 

Прасковено рагу 

Плодова салата (200 гр.)        BGN 8.00 / EUR 4.09 

Сладолед 

Шоколадово брауни (180 гр.)        BGN 13.00 / EUR 6.65 

Сладолед 

Ябълкови понички (200 гр.)        BGN 7.00 / EUR 3.58 

Ванилов сладолед 

Чийзкейк (180 гр.)         BGN 11.00 / EUR 5.62 

 

Стики тофи пудинг (180 гр.)        BGN 7.00 / EUR 3.58 

 

Шоколадов мус кейк (150 гр.)        BGN 11.00 / EUR 5.62 

 

Торта Гараш (180 гр.)         BGN 15.00 / EUR 7.67 

 



Сандвич

селектор



Кроасан със сирене гауда и домати

Чабата с маслини, шунка Серано и сос от смокиня

Багета с мариновани зеленчуци

Багета с луканка и чушки

Багета с шунка, кашкавал и домати

Чабата с маслини, пиле и сос барбекю

Клуб сандвич с пуешко месо, бекон и яйце

Багета с фета сирене, риган и домати

Геврече с пушена сьомга и сметана с билки

Чабата с маслини, моцарела, песто и домати

Геврече с печено телешко, сос Ремулад

Питка с испански салам
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Чабата с гриловани зеленчуци и френско козе сирене

Чабата с бяло сирене и домати

Френска багета с пиле и сос барбекю

Багета с пушена пъстърва и сос от хрян

½ Арабска питка с авокадо крем, 

скариди, домати и зелена салата

½ Арабска питка с пиле, домати, лук и зелена салата

Хот дог с кисели краставички и лук

Телешки бургер сандвич

с кисели краставички и лук

Специален телешки бургер сандвич

с кисели краставички и лук

Френска багета с филе от пушена риба

и дресинг с горчица и мед

Чабата с шунка Серано и сушени домати
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