
SALAD BAR |  САЛАТЕН БАР

Mixed lettuce, grated carrots, colored peppers, cucumber,

Cherry tomatoes, onions, capers, gherkins,

Yoghurt herb dressing, balsamico vinaigrette

Микс зелени салати, настъргани моркови, цветни чушки, краставици,

чери домати, лук, каперси, кисели краставички

Дресинг от кисело мляко и пресни билки, балсамов винегрет

ANTIPASTI & MORE |  АНТИПАСТИ И ОЩЕ

Roast beef with horseradish 

Печено телешко с хрян  

Salmon & asparagus roulade 

Руло от сьомга и аспержи

Pork & dried fruit terrine  

Терин от свинско със сушени плодове

Dates stuffed with cream cheese & herbs 

Фурми пълнени със сирене Филаделфия и билки

Seafood salad 

Салата от морски дарове

Selection of Fine Bulgarian Salami & Banitza

Селекция от примиум български салами и баница

Grilled & Marinated Vegetables 

Гриловани и мариновани зеленчуци

Stuffed sour cabbage

Зелеви сърми

Stuffed vine leaves 

Лозови сърми

Stuffed peppers

Пълнени чушки 

Bean salad 

Бобена салата

КОЛЕДНО МЕНЮ НА БЮФЕТ

25 ДЕКЕМВРИ



ANTIPASTI & MORE |  АНТИПАСТИ И ОЩЕ

Russian salad 

Руска салата

Vitello tonnato

Витело тонато

SOUP | СУПА

Beef Soup

Телешко варено 

PASTA | ПАСТА

Rice & pumpkin pie 

Пай с тиква и ориз 

Penne with tomato & basil   

Пене паста с домати и босилек

CARVERY

Stuffed Turkey legs & served with chipolatas & cranberry sauce  

Пълнен пуешки бут, сервиран със сос от червена боровинка и наденички

MAINS | ОСНОВНИ ЯСТИЯ

Kapama (slow braised mix meat with sour cabbage, rice & spices)

Капама (бавно готвени меса с кисело зеле, ориз и подправки)

Local rabbit cooked in pumpkin shell 

Заек готвен в цяла тиква

Whole Duck served with sour cabbage  

Печена патица върху кисело зеле

Baked whole trout served with tomato salsa  

Печена цяла пъстърва поднесена  с доматен сос

КОЛЕДНО МЕНЮ НА БЮФЕТ

25 ДЕКЕМВРИ



MAINS | ОСНОВНИ ЯСТИЯ

Roasted red peppers    

Печени червени чушки

Roasted new potatoes 

Запечени бейби картофи

Gyuvech (vegetable stew) 

Гювеч 

Breaded yellow cheese 

Паниран кашкавал

DESSERTS | ДЕСЕРТИ

Christmas Log

Коледен десерт

Baklava 

Баклава

Christmas Cake

Коледен кейк

Baked apple with walnuts

Печена ябълка с орехи

Banitza with Turkish delight

Баница с локум

Mince spice

Пикантен тарт

Banitza with pumpkin

Тиквеник

Fresh fruit cuts

Свежо нарязани плодове

КОЛЕДНО МЕНЮ НА БЮФЕТ

25 ДЕКЕМВРИ


