Нашите предложения за вашия празник
За да ви помогнем в организацията, ви отправяме няколко пакетни
предложения, като всяко от тях може да обсъдим заедно и да
променим според вашите интереси, вкусове и желания.
Парти пакети “Контраст”
Детски рожден ден
Вариант 1 (до 20 деца) – 380 лв.
Цената включва: наем на залата за 2 часа, аниматор/диджей за 90
мин., 40 броя хапки, по 2 безалкохолни напитки на дете
Вариант 2 (до 20 деца) – 395 лв.
Цената включва: наем на залата за 2 часа, аниматор/диджей за 90
мин., 40 броя хапки, по 1 парче пица на дете, по 2 безалкохолни
напитки на дете, вилици, чинии, чаши, класическа украса (покривки,
балони, надпис Happy Birthday)
Вариант 3 (до 20 деца) – 425 лв.
Цената включва: наем на залата за 3 часа, аниматор/диджей за 90
мин., 40 броя хапки, по 2 безалкохолни напитки на дете
Вариант 4 (до 20 деца) – 460 лв.
Цената включва: наем на залата за 3 часа, аниматор/диджей за 90
минути, 2 големи пици, по 2 безалкохолни на дете и украса
(покривки, балони, надпис Happy Birthday).
Вариант 5 (до 30 деца) – 740 лв.
Цената включва: наем на залата за 3 часа, комедиант, 3 големи пици
(36 парчета), 2 плата по 40 броя хапки, 60 безалкохолни напитки,
вилици, чинии, чаши, класическа украса (покривки, балони, надпис
Happy Birthday), подарък свирки.
Парти за възрастни
Вариант 1 (до 30 човека) – 410 лв.
Цената включва: наем на залата за 4 часа, 3 големи пици (36
парчета), 3 бири (Загорка, Ариана)

Вариант 2 (до 30 човека) – 520 лв.
Цената включва: наем на залата за 4 часа, по 2 питиета (по 50мл) на
човек (Bushmills, Jameson, Tullamore Dew, Руский стандарт) или по 2
чаши вино, по 2 безалкохолни напитки на човек, 3 плата по 40
коктейлни хапки
***
Ако искате да организирате събитието по ваш избор, може да
запазите залата за определено време и да комбинирате сами
предлаганите от нас услуги:
Артисти
Аниматор (с костюм или без) (за 90 мин. до 20 деца) - 100 лв.
Диджей за деца – 50 лв. на час
Аниматор и диджей - детски празник (за 2 часа, до 20 деца) – 170 лв.
Куклен театър - по договаряне
Диджей за възрастни – 65 лв. на час
Водещ (комедиант от Нема к`во) за събитие – 350 лв.
Илюзионист - Венсан (Нема к`во) – 400 лв.
Изпълнител на руски песни (Виктория Куприна) – 400 лв.
Изненада за рожден ден на възрастен – 200 лв.
Украса
Класическа украса за рождени дни: (покривки, балони, надпис
Happy Birthday, пластмасови чаши, чинии и вилици) – 35 лв.
Балони с хелий – 1лв./1 балон
Аранжиране с цветя – по договаряне
Фотограф
100 лв. за 1 час
150 лв. за 2 часа
***
Меню
Пици
1. Шунка (доматен сос, шунка, моцарела, гъби) – 25 лв.
2. Пиле (доматен сос, пилешко филе, моцарела, царевица, кисели
краставички, сметана) – 25 лв.

3. Пеперони (доматен сос, моцарела, салам пеперони) – 25 лв.
4. Формаджи (доматен сос, кашкавал, топено сирене, бяло сирене,
пармезан) – 25 лв.
5. Маргарита (доматен сос, моцарела, домати) – 25 лв.
Кетъринг I
Хапки за вегани
Вариант 1
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Брускета с маслинова паста, краставица и чери домат
*Брускета с задушени броколи, карфиол и морков в зехтин и лимон
*Брускета с гуакамоле
*Брускета с мус от зеленчуци
Вариант 2
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Брускета с маслинова паста, краставица и чери домат
*Брускета с задушени броколи, карфиол и морков в зехтин и лимон
*Брускета с песто от босилек и тофу
*Брускета с мус от спанак и картофи
Вариант 3
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Хапки от краставица с маслина
*Хапки от чери домат с маслина
*Кюфтенца от нахут
*Спаначени кюфтенца
Хапки за вегетарианци
Вариант 1
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Хапки от чери домат, краставица и маслина
*Хапки от гауда/кашкавал/ с маслина
*Хапки от бейби моцарела и чери домат
*Пънче от краставица с крем от сирена
Вариант 2
Плато микс от 40 хапки - 35 лв

*Хапки от чери домат, краставица и маслина
*Хапки от синьо сирене и грозде
*Хапки от бейби моцарела и чери домат
*Хапки от чедър и грозде
Вариант 3
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
* Хапки от бейби моцарела и чери домат
*Хапки от синьо сирене и грозде
*Хапки от чедър и грозде
*Хапки от чери домат, краставица и маслина
Вариант 4
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Солена тарталетка с песто от босилек, бейби моцарела и чери домат
*Солена тарталетка с песто от сушени домати,гауда и маслина
*Солена тарталета с млечна салата
*Солена тарталета със спанак, сирене и сметана
Вариант 5
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Солена тарталетка с песто от босилек, бейби моцарела и чери домат
*Солена тарталетка с песто от сушени домати,гауда и маслина
*Солена тарталетка с пънче от краставица с крем от сирена
*Солена тарталетка с мус от сирена и свежи билки
Вариант 6
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Солена тарталетка с песто от босилек, бейби моцарела и чери домат
*Солена тарталетка с песто от сушени домати,гауда и маслина
*Солена тарталетка със синьо сирене и грозде
*Солена тарталетка с пънче от краставица с крем от сирена
Солени плата - основни
Вариант 1
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Солена тарталетка прошуто и котидж сирене
*Солена тарталетка с песто от босилек, бейби моцарела и чери домат
*Солена тарталетка с песто от сушени домати,гауда и маслина
*Солена тарталетка с пънче от краставица с крем от сирена

Вариант 2
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Солена тарталетка с чоризо и крем от сирена
*Солена тарталетка с песто от босилек, бейби моцарела и чери домат
*Солена тарталетка с песто от сушени домати,гауда и маслина
*Солена тарталетка с пънче от краставица с крем от сирена
Вариант 3
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Солена тарталетка с шунка и крем от сирена
*Солена тарталетка със салата от пиле с ананас и къри
*Солена тарталетка с песто от сушени домати,гауда и маслина
*Солена тарталетка с пънче от краставица с крем от сирена
Вариант 4
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Солена тарталетка прошуто и котидж сирене
*Солена тарталетка със салата от пиле с ананас и къри
*Солена тарталетка с руска салата
*Солена тарталетка с млечна салата
Вариант 5
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Солена тарталетка със синьо сирене и грозде
*Солена тарталетка прошуто и котидж сирене
*Солена тарталетка с песто от босилек, бейби моцарела и чери домат
*Солена тарталетка с пънче от краставица с крем от сирена
Вариант 6
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Кюфтенца с картона ноазетка и маслинка
*Бейби моцарелка и чери доматче
*Пънче от краставичка с крем от сирена
*Чедър с маслинка
Вариант 7
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Кюфтенца с картона ноазетка и маслинка
*Бейби моцарелка и чери доматче
Вариант 8
Плато микс от 40 хапки - 35 лв *Кюфтенца с картона ноазетка и
маслинка
*Пънче от краставичка с крем от сирена

Вариант 9
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Кюфтенца с картона ноазетка и маслинка
*Чедър с маслинка
Вариант 10
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Кюфтенца с картона ноазетка и маслинка
*Синьо сирене с грозде
*Пънче от краставичка с крем от сирена
*Прошуто с пъпеш
Вариант 11
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Кюфтенца с картона ноазетка и маслинка
*Пънче от краставичка с крем от сирена
*Прошуто с пъпеш
*Бейби моцарелка и чери доматче
Вариант 12
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Кюфтенца с картона ноазетка и маслинка
*Пънче от краставичка с крем от сирена
*Синьо сирене с грозде
*Бейби моцарелка и чери доматче
Вариант 13
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Пънче от краставичка с крем от сирена
*Бейби моцарелка и чери доматче
*Прошуто с пъпеш
*Чедър с маслинка
Вариант 14
Плато микс от 40 хапки - 40 лв
*Тарталетка с мус от риба тон
*Тарталета с пушена сьомга и хайбер
*Тарталета с парченца риба тон, кисели краставички и царевица
*Тарталета със салата от ролца от раци

Мини сандвичи, кишове и тортили
Плато от 20 мини кроасана от 1 вид – 24 лв.
Плато от 40 мини кроасана от 2 вида по избор – 48 лв.
1.*Мини кроасан с шунка, гауда и свежи зеленчуци
2.*Мини кроасан с чоризо, кремасирене и свежи зеленчуци
3.*Мини кроасан с филе, гауда и свежи зеленчуци
Плато от 20 мини сандвичи от 1 вид – 24 лв.
Плато от 40 мини сандвичи от 2 вида по избор – 48 лв.
1.*Мини питка с шунка, гауда и свежи зеленчуци
2.*Мини питка с чоризо, кремасирене и свежи зеленчуци
3.*Мини питка с филе, гауда и свежи зеленчуци
Плато от 20 мини сандвичи от 1 вид – 18 лв.
Плато от 40 мини сандвичи от 2 вида по избор – 35 лв.
1.*Брускета с крема сирене, чоризо и краставица
2.*Брускета с крема сирене, прошуто и краставица
3.*Брускета с кашкавал, луканка чери домат и краставица
4.*Брускета с кашкавал, шунка чери домат и краставица
Плато от 20 мини тортили от 1 вид – 18 лв.
Плато от 40 мини тортили от 2 вида по избор – 35 лв.
1.*Тортила с руска салата
2.*Тортила със спанак, сирене и сметана
3.*Тортила със салата от пиле, къри и ананас
4.*Тортила с млечна салата
Малки кишчета различни видове 1 брой – 2 лв.
Плато 15 бр. по избор или 3 различни вида по 5 бр.
1.*Киш с шунка, сирена и свежи подправки
2.*Киш с шунка, сирена и спанак
3.*Киш с три сирена
4.*Киш със спанак и сирена
5.*Киш с моцарела и чери доматче
6.*Киш със сирена и свежи зеленчуци

Сладки плата
Вариант 1
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Ванилови мини мъфинчета
*Шоколадови мини мъфинчета
*Тарталети шоколадови с ванилов крем
*Тарталети ванилови/шоколадови с маскарпоне и плодове
Вариант 2
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Ванилови мини мъфинчета
*Шоколадови мини мъфинчета
*Тарталети шоколадови с ванилов крем
*Тарталети ванилови с шоколад
Вариант 3
Плато микс от 40 хапки - 28 лв
*Ванилови мини мъфинчета
*Шоколадови мини мъфинчета
Вариант 4
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Мини каноли с рикота
*Мини еклери с ванилов крем и шоколад
Вариант 5
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
*Мини чийз кейкчета /различни плодове
Вариант 6
Плато микс от 40 хапки - 35 лв
Тарталети шоколадови/ванилови с крем/маскарпоне /шоколад
Вариант 8
Плато микс от 40 къпкейкчета - 40 лв
*Мини ванилови къпкейкчета с маскарпоне
*Мини ванилови къпкейкчета с маскарпоне
Вариант 7
40 бр. - 40 лв
*Мини шоколадови къпкейкчета с маскарпоне

Вариант 8
40 бр. - 40 лв
*Мини ванилови къпкейкчета с маскарпоне
...
Кетъринг II
Солени коктейлни хапки
/1 плато х 30 бр.- микс от 5 вида/
30 бр./ 12 лв.
Солени коктейлни мини еклери
/2 плата х 25 бр. - микс от 2 вида/
50 бр./ 42.00лв.
Солени коктейлни тарталети
/2 плата х 25 бр. - микс от 2 вида/
50 бр./ 42.00лв.
Сладки коктейлни тарталети
/2 плата х 25 бр. - микс от 2 вида/
50 бр./ 30лв.
Мини еклери с баварски крем
/2 плата х 25 бр./
50 бр./ 30лв.
Шоколадови кокосови топчета
/1 плато х 25 бр./
25 бр./ 12 лв.
Коктейлни мини банички
/2 плата х 25 бр./
50 бр./18лв.
Мини гофрети с маскарпоне
/2 плата х 25 бр./
50 бр./22лв.
Таралеж с цариградски кюфтенца
/80 бр. Кюфтенца/30лв.
Сандвич – кроасан

/ Багети /асорти - с шунка, филе, луканка, Ементал, свежи зеленчуци
и др./
1 бр./2,40 лв.
Панирани хапки
/2 плата х 20 бр. = 1 кг./
40 бр. (1 кг.)/30лв.
1 кг. Месни колбаси и сирена
/2 плата х 500 гр./ 42.00лв.
Торти
Торта медена с маскарпоне и плодове, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта медена с маскарпоне и орехи, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта медена с маскарпоне и шоколад, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта бисквитена с маскарпоне и шоколад, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта бисквитена с маскарпоне и плодове, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта бисквитена с ванилов крем, 12 парчета - 26,00 лв.
Торта бисквитена с ванилов крем и шоколад, 12 парчета - 27,00 лв.
Торта бисквитена с ванилов крем, сметана и плодове, 12 парчета 27,00 лв.
Торта ванилова, 12 парчета - 27,00 лв.
Торта шоколадова, 12 парчета - 27,00 лв.
Торта с крема сирене и тиква, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта с крема сирене и праскови, 12 парчета - 33,00 лв.
Торта "Троен шоколад", 12 парчета - 33,00 лв.
Тарт с ванилов крем, 8 парчета - 22,00 лв.
Тарт с шоколадов крем, 8 парчета - 22,00 лв.
Тарт с шоколадов мус, 8 парчета - 24,00 лв.
Тарт с маскарпоне и плодове, 8 парчета- 24,00 лв.
Чийз кейк, 12 парчета - 28,00 лв.
*Всички торти могат да бъдат различен брой парчета, украсени с
фотоси, захарни фигури, облечени с фондан(захарно тесто) или
декорирани по желание на клиента. Цената варира от 2,90 лв. до
3,90лв. на парче, в зависимост от декорацията.
*Може да изберете от готовите менюта, както и да изготвим
такова по ваш вкус.

Алкохолни и безалкохолни напитки
Всички продукти на Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fantа,
Sprite, сокове Cappy, студен чай NESTEA и др.) – 1.40 лв.
Минерална вода “Банкя” - 1.40 лв.
Кафе Lavazza- 1.00 лв.

