
 
www. catering-varna.com 

СЕДМИЧНО МЕНЮ 20.09-24.09.21 г 

 
Заявки се приемат до 9,30 часа на тел:052/500712;0888002236;0896767883сайт : 

ПОНЕДЕЛНИК Грамаж Цена 

Салата мешана/Салата шопска/съдър.сирене/Сал. зеле и морк, Салата „Теди/Алергени:мляко,яйца, / 200 1,70/ 2,00 / 1,20/3,00лв 

Таратор/Алерген:мляко/, Пилешка супа/съдър.:мляко, яйца// 300 1,40/1,50 лв 

Филе”Сюрприз” /пил.филе,запеч.с шунка,кис.крастав.гъби,кашкав./съд.брашно,мляко,соя,сулфиди/ 280 4,60 лв 

Кюфтета с фрикасе сос гарн. ризи-бизи”/съдър. брашно.мляко,яйце,// 350 3,90 лв 

Свинско каре в гъбен сос и гарн. пържени картофи/брашно/ 250 3,80 лв 

Пилешки филенца на скара върху картофено пюре/съдър.мляко/ 300 4,00 лв 

Пиле винен кебап с маслини, гарн.топка ориз/съдър.брашно,вино/ 300 4,00 лв 

Пил.хапки с броколи ,задуш. в сос от сметана,пуш.сирене/съдър.мляко,мл.прод./ 300 4,20 лв 

Пилешко шишче с гарн. пържени картофи 250 3,90 лв 

Спагети ”Карбонара”Доматен сос,бекон,шунка,лук,маслини,кашкавал/съдър.мляко,мл.продукти/ 350 3,90 лв 

Постна яхния по “Манастирски” с картофи,лук,домати,маслини,ориз,моркови и джоджен/ 350 3,40 лв 

Скара – , св. кебапче,кюфте/ съдър.соя/, пил.шишче,пил.пържола, св.каре, св.шишче   

Крем “Ванилия””Шоколад” съдър.мляко// 100 1,10 лв 
ВТОРНИК   

Салата мешана/Салата шопска/съдър.сирене/зеле и моркови, 200 1,70/ 2,00 / 1,20 лв 

Жетварска салата/съдър.крастав.,домати,печен пипер,царев,сирене,лук,маслини,магд/ 300 3,00 лв 

Таратор /мляко/, Крем супа зеленчуци с хрупкави кротони/съдър.брашно,мляко/ 300 1,40 /1,40лв 

Хрупкави пилешки филенца с корнфлекс/съдър.брашно/ и гарн.салата зеле и моркови 300 4,40 лв 

Свински гулаш, гарн. задушен ориз/съдър.брашно/ 350 4,20 лв 

Пълнен патладжан с кайма/съдър.соя/ и бешамелов сос/съдър.брашно,мляко,яйца/ 300 4,00 лв 

Пиле славянси гювеч 300 3,90 лв 

Пиле на тиган с лук,моркови, соев сос и горчица/съдър.соя,синап/ 300 4,20 лв 

Пилешки дробчета по манастирски/съдър.гъби,лук,бекон,кис.крастав.кашкавал/ 300 3,90 лв 

Запеканка с картофи,бекон,маслини,лук,масло,кашкавал /съдър.кашкавал/ 300 3,90 лв 

Студена палачинка,пълн с шунка,сирене, кашк,краставици и майонезен сос//Брашно,яйца,мляко/, 220 3,40 лв 

Пълнени пиперки с киноа ,запечени с моцарела 300 3,50 лв 

Палачинка /съдържа брашно,яйца,глутен/с шоколад,сладко ягоди,боровинки,горски плод 1бр. 1,50 лв 

Скара – , св. кебапче,кюфте/съдър.соя/, пил.шишче,пил.пържола, св.каре, св.шишче   

СРЯДА ПРАЗНИЧЕН НЕРАБОТЕН ДЕН 
  

ЧЕТВЪРТЪК 
  

Салата мешана/Салата шопска/съдър.сирене/зеле и моркови, Мари/зеле,морков,царевица+сос/яйца/ 

Овчарска салата съдър. домати,краст,печ.пипер,шунка,яйце,лук,масл,кашк,сирене 
200 
260 

1,70/2,00/1,20/2,00 л 

3,20 лв 

Таратор /мляко/, Спаначена супа/съдър.мляко, яйце/ 300 1,40/1,40 лв 

Картофи по селски със свински бут яхния/съдър.башно/ 350 4,20 лв 

Кюфтета по “Чирпански” /2 бр.пържени кюфтета/съдър.соя/ в сос от лук,моркови,картофи,пиперки 350 3,90 лв 

Лазаня "Болонезе"/кайма,гъби,доматен сос,кашкавал//съдър.соя,мл.продукти,брашно// 300 4,00 лв 

Хрупкави пилешки крилца с гарн.салата зеле и моркови/съдърж.брашно// 300 4,00 лв 

Печено пилешко бутче глазирано с мед и соев сос гарн.с задушен ориз 350 4,10 лв 

Пиле„Франсез“/панирано пил.филе в яйце и пармезан, полято с винено лим. сос/и гарн.задушен ориз 300 4,60 лв 

Запеканка “Рома”/ картофи,бекон,пушено сирене,доматен сос,кашкавал 350 4,10 лв 

Запечени броколи със сирене и кашкавал 300 3,50 лв 

Пиперка бюрек 
Крем “Ванилия””Шоколад” /МЛЯКО// 

140 
1бр. 

2,40 лв 
1,10 лв 

Скара – , св. кебапче,кюфте/съдър.соя/,, пил.шишче,пил.пържола, св.каре, св.шишче   

ПЕТЪК  
200 
300 

350 

350 

300 

300 

300 
300 

200/300 

300 

300 

300 

1 бр. 

 
1,70/ 2,00 /1,20/лв 

1,40/1,40 лв 

4,20 лв 

4,00 лв 

4,20 лв 

3,70 лв 

3,60 лв 
4,20 лв 

4,30/4,80 лв 

3,20 лв 

3,40 лв 

3,60 лв 

1,10 лв 

Салата мешана/Салата шопска/съдър.сирене зеле и моркови“ 

Таратор/ мляко/ Рибена чорба/риба/ / 

Пиле с нахут и зеленчуци 

Ризото"Чикън"/ с пиле,моркови,грах,царевица,зеле,кашкавал,соев сос 

Свинско каре,запечено с гъби и кашкавал върху задуш.ориз/съдър.брашно// 

Свински шницел/соя,яйце,брашно/ с гарнитура пържени картофи 

Кебапчета/съдър.соя/ 2 бр. с гарн.пържени картофи 

Панирани рибни филета/съдър.яйце,риба,брашно/ с гарн.салата зеле и моркови 

Скумрия/риба/ на скара цяла без/ с гарнитура 

Филе скумрия /риба/на скара с гарнитура картофена салата/зеле и моркови 

Нахут със зеленчуци 

Патладжан с доматен сос/съдър.брашно/ 

Крем “Ванилия””Шоколад” /с мляко/ 

Скара – св. кебапче,кюфте/съдър.соя/, пил.шишче,пил.пържола, св.каре, св.шишче 

 

http://www.catering-varna.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВКИ ЗА ДЕНЯ СЕ ПРИЕМАТ ДО 9,30 ЧАСАТел. 052 500 712/ 0896767883; 

www.catering-varna.com 

Опаковка за еднократна употреба – 0,20 лв 

Хляб / с брашно/филии – 0,10 лв/бр. / 

ПОСТОЯННО МЕНЮ    

 Гр Цена 

1.Таратор /кисело мляко, пр.краставици,подпр 300 1,40 лв 

2.Омлет със сирене /яйца, сирене 200 2,60 лв 

3.Яйца по панагюрски/яйца,кисело мл.,сирене 300 2,80 лв 

4.Сирене пане/ съдържа яйце, Сирене,брашно,/ 200 3,40 лв 

5.Кашкавал пане/ съдър яйце, Сирене,брашно 160 3,70 лв 

6.Панирани пилешки хапки със сусам/съдър.брашно,сусам/ 200 3,60 лв 

7.Пиперка бюрек /съд.яйце, яйце, Сирене,брашно / 140 2.40 лв 

8.Печени пиперки с доматен сос и сирене/съдърж. яйце, Сирене,брашно / 300 3,60 лв 

9.Броколи със сметанов сос/съдърж. на мляко,брашно/ 300 3.50 лв 

10.Броколи с масло 300 3.40 лв 

11.Задушени зеленчуци с масло 300 3,20 лв 

12.Кафяв ориз със зеленчуци и куркума 350 3,40 лв 

13.Ризото с зеленчуци и яйце/съд. яйце 350 3,20 лв 

14.Оризово кюфте/ съдържат яйце, мляко,брашно 100 1,10 лв 

15.Картофено кюфте съдържат яйце, Сирене,брашно 100 1,20 лв 

16.Спагети сирене,яйце,шунка,дом.сос,кашк 350 3,90 лв 

17.Спагети спанак,гъби,смет,пуш.сир, яйце, мляко,брашно 350 3,40 лв 

18.Спаг пил.филе,смет,кашк.,брок.,пуш.сир,глут,лакт,яйце 350 3,90 лв 

19.Спагети със сметана,бекон,кашкавал, яйце 350 3,90 лв 

20.Свински шницел яйце, мляко,брашно,соя/ 170 2,50 лв 

21.Пържeни картофи 150 1,50 лв 

22.Пържeни картофи със сирене / 170 1,80 лв 

23.Картофи Соте /задушени картофи с чесън и копър/ 300 2,50 лв 

24.Свинско кебапче съдър.соя,пш.грис / 100 1,30 лв 

25.Свинско кюфте съдър.соя,пш.грис 100 1,30 лв 

26.Свинско каре 100 2,50 лв 

27.Свинско шишче 100 2,40 лв 

28.Кренвирш с кашкавал на фурна /съдържа Алергени:соя,мляко// 130 2.60 лв 

29.Пилешко шишче 100 2,40 лв 

30.Пилешка пържола “Жар” 170 3,50 лв 

31.Пилешка пържола “Жар” с гъби и сос/в соса брашно 270 4,20 лв 

32.Пилешко филе на скара 150 3,60 лв 

33.Салата мешана домати,краставици,лук,подпр 200 1,70 лв 

34.Салата шопска /домати,крастав,лук,подпр.сирене 220 2,00 лв 

35.Салата зеле и моркови 200 1,20 лв 

36.Салата от моркови 200 1,20 лв 

37."Ками”/зеле,домати,крастав,царев,кашк,чеснов сос с майонеза /мляко,яйце, / 260 3,00 лв 

38."Мари"/зеле,морк,царев +сос мл. майон/ мляко.,яйце, 250 2,00 лв 
39.Палачинка/брашно,мляко,яйца/ с боровинки;ягоди;течен шоколад/мляко,соя/ 1бр. 1,50 лв 

 

41.Френска салата/зелена салата,варени 
карт.,домати,шунка,маслини,дресинг/соя/ 

 

300 

 

2,80 лв 

42.Салата „Вегетарианска”/вар картоф,зеле,боб,царев,майонез сос/мляко,яйце,соя 310 3,00 лв 

43.Жетварска салата/крастав.,домати,печен пипер,царев,сирене,лук,маслини ,магд / 300 3,00 лв 

44.Бобена салата /варен боб,лук,магданоз 300 3,20 лв 

45.Картофена салата 300 1,80 лв 

46.Салата "Никита"/зеле,домати,краст,царев,шунка,сирене,кашк,майонеза 300 3,00 лв 

47.Бабина салата /печен пипер,сирене,варено яйце,чесън,магданоз 250 3,00 лв 

48.Салата "Маги" /варени картофи,шунка,кис.крастав.,майонеза/яйце, мляко/ 350 3,00 лв 

49.Салата на шефа/зеле,краставици,домати,шунка,бекон,гъби,майонеза/яйце,соя,.мляко 400 4,00 лв 

 

http://www.catering-varna.com/

