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Мини салатки:
1. Лимонено табуле с булгур- 150гр. - 3.00 лв.
2. Микс зелени салати, прошуто, пармезан и нар 150гр.- 3.00 лв.
3. Микс зелени салати, синьо сирене, орехи, ябълки, стафиди, меден
дресинг 150гр.- 3.00 лв.
4. Микс зелени салати с киноа, сушени боровинки, ябълки, ядки
150гр.- 3.00 лв.

Коктейлни хапки:
1. Брускета с мус от авокадо,сьомга и поширано пъдпъдъче яйце
30гр. – 1.77лв.
2. Брускета със сотиран спанак и гъби, гарнирани с мариновано тофу
и мус от кашу 30гр.– 1.80лв.
3. Брускета със сирене горгонзола и сладко от дюли 30гр. – 1.65лв
4. Брускета с тартар от маслини, чери домати и моцарела 30 гр.1.65лв.
5. Брускета с мус от филаделфия, нар и трохи от пистачо 30 гр.1.77лв.
6. Мини катми със мус от филаделфия, сьомга и пътпъдъче яйце 40гр.
– 1,77лв.
7. Зеленчуково канапе от червено цвекло, моркови и киноа, гарнирани
с мус от тофу, чедър и чери домати 30гр. – 1.77лв.
8.Мини пълнозърнеста паста с червено цвекло, извара и орехови ядки
50гр. – 1.77лв.

9. Сьомга с мед и сусам 30гр. – 1.77лв.
10. Пресен кадаиф, печени бадеми, бейби моцарела и
сладко от боровинки 25гр.- 1.77лв.
11. Брускета с свинско дърпано и мариновани зеленчуци– 30гр.
– 1,98лв.

12. Здравословен крекер с мус от кестени, свинско бон
филе и кълнове 30гр.- 1.77лв
13. Брускета с трюфелово песто, телешко филе и кълнове–
30гр. – 1.77лв.

14. Брускета с мус от сирена, мус от авокадо, пресни
къпини и киноа- 30гр.-1.77лв.
15.Полента с мус от сирена, чери домати конфи и трохи
от телешко 30гр.- 1.77лв.
16. Брускета с хамон, топено сирене, микро растения и
рачел от тиква 25гр.- 1.77лв.
17. Тапас с бурата и домати конфи и микро растени
25р.- 1.77лв.

18. Кростина с пушена пъстърва и тобико хайвер 30гр.- 1.77лв.
19. Уасаби чийзкейк с мус от риба и кокосов чипс 30гр. – 1.98лв.
20. Брускета с прошуто и маринован пъпеш 30гр,- 1,77лв.
21. Грилована кайсия смус от сирена и прошуто 20гр.- 2.00лв.
22. Плодова хапка от диня, сирене бри и балсамова редукция
30гр.-1,98лв.
Десертни хапки
23 .Мини шоколадово брауни с цвекло 20гр. – 1.77лв.
24. Мини здравословен десерт от спанак с извара 30гр. – 1.77лв.
25. Мини крем йогурт с орехов крокан и вишни 30гр. - 1.77 лв.
26. Чийз кейк със сладко от нар 25гр.- 1.65лв.
27. Амарето трюфели. 20гр.- 1.60лв.
28. Панакота с боровинки 25гр.- 1.65лв.
29. Вафлени фунийки с крем тофифи и плодове 20гр.-1.65лв.
30. Френски макарони с крем 20гр.-1.65лв.

Всички цени са без включено ДДС

