
 

 

Офертата се потвърждава най – късно до 24 часа преди събитието!!!  
/Събота и неделя са неработни дни, заявки за понеделник се приемат до четвъртък, а за 
вторник до петък на обяд. За събития планирани през уикенда, заявката се приема до 
сряда/ 
 
 
Кафе Паузи 

Предложене за кафе пауза Брой Ед. Цена Общо 
Вариант 1       

Кафе "Kimbo"/ Чай "Althaus" 1      1,25 лв.          1,25 лв.  

Минерална вода "Предела" 0,500мл. 1      0,84 лв.          0,84 лв.  

Домашно приготвени бисквити с парченца шоколад и лешник 2      0,80 лв.          1,60 лв.  

Тотал без ДДС вариант 1         3,69 лв.  
Вариант 2       

Кафе "Kimbo"/ Чай "Althaus" 1      1,25 лв.          1,25 лв.  

Минерална вода "Предела" 0,500мл. 1      0,84 лв.          0,84 лв.  

Натурален сок "Раух" 0,200мл. стъкло 1      2,00 лв.          2,00 лв.  

Домашни бисквити: 
- сушени домати, риган и лешници 
- индийско орехче и мед 2      0,67 лв.          1,34 лв.  

Шоколадови бисквити с пълнеж от фъстъчено масло и сладко от малини 1      1,00 лв.          1,00 лв.  

Зърнен бар с черен шоколад 1      1,80 лв.          1,80 лв.  

Тотал без ДДС вариант 2         8,23 лв.  
Вариант 3       

Кафе "Kimbo"/ Чай "Althaus" 1      1,25 лв.          1,25 лв.  

Минерална вода "Предела" 0,500мл. 1      0,84 лв.          0,84 лв.  

Продукт на кола кола кен 0,330мл. 1      1,50 лв.          1,50 лв.  

Бисквити с чедър 1      0,67 лв.          0,67 лв.  

Мини кроасан с Прошуто, рукола и Пармезан и песто от сушени домати 1      1,92 лв.          1,92 лв.  

Мини краоасан с хумус ,чедър и мариновани зеленчуци        1,50 лв.    

Гато Марсел 1      1,80 лв.          1,80 лв.  

Тарти с крем брюле 1      1,34 лв.          1,34 лв.  

Тотал без ДДС варинат 3         9,32 лв.  
Вариант 4       

Кафе "Kimbo"/ Чай "Althaus" 1      1,25 лв.          1,25 лв.  

Минерална вода "Предела" 0,500мл. 1      0,84 лв.          0,84 лв.  

Прясно изцеден сок 0,200мл.  1      3,00 лв.          3,00 лв.  

Селско хлебче с печено пиле, чипс от бекон, ементал и BBQ сос /120гр/ 2      2,67 лв.          5,34 лв.  

Мини Чабата с маслини с Баба Гануш, мариновани зеленчуци, рукола и 
песто от сушени домати /120гр/        2,67 лв.    

Малцов крекер с крем от козе сирене и чатни от нар и шам фъстък 1      2,00 лв.          2,00 лв.  

Милфлой от батати,тиква, целина и чипс от цвекло        1,50 лв.    



 

 

Селекция от френски макарони 1      1,50 лв.          1,50 лв.  

Мад пай с печени бадеми и портокалов крем 1      1,50 лв.          1,50 лв.  

Тотал без ДДС вариант 4       15,43 лв.  
 
 

 

Меню обяд с топла храна 

Брой гости: 20 
  

    Меню брой ед.цена общо 

Вариант 1       

Стартери:        

Салата "Капрезе" /500гр/ 4   11,00 лв.         44,00 лв.  

Свежи салати с чери домати, пармезан и ядки /500гр/ 4   10,50 лв.         42,00 лв.  

200 гр. За гост стартер:       

Основни ястия и гарнитури       

Патешко магре с круша в "Марсала"/100гр/ 20     6,60 лв.      132,00 лв.  

Телешко печено на бавен огън /100гр/ 20     6,00 лв.      120,00 лв.  

200 гр. За гост основно ястие:       

Ризото с горски гъби и свежи подправки /500гр/ 4     8,50 лв.         34,00 лв.  

Гриловани зеленчуци с песто от рукола /500гр/ 4     7,50 лв.         30,00 лв.  

200 гр. За гост гарнитура:       

Микс от прясно изпечен хляб 20     0,46 лв.           9,20 лв.  

Десерти:       

Брауни с мус от манго и бадемова пана кота 20     5,00 лв.      100,00 лв.  

Общо Меню без ДДС:     511,20 лв.  

    Меню брой ед.цена общо 

Вариант 2       

Стартери:        

Домати с тапенаде от печени чушки, мус от овче сирене, гриловани 
зеленчуци и песто от босилек /500гр./ 4   11,50 лв.         46,00 лв.  

Микс от свежи салати с бейби спаначени листа с крутони от 
мариновано сирене, Прошуто и чери домати /500гр./ 4   12,50 лв.         50,00 лв.  

200 гр. За гост стартер:       

Основни ястия и гарнитури       

Филе от лаврак в маслено-винен сос/100гр/ 20     8,90 лв.      178,00 лв.  

Пуйка в два вкуса / Тика Масала и Red Cury /100 гр./ 20     5,10 лв.      102,00 лв.  

200 гр. За гост основно ястие:       



 

 

Печени картофи с масло и розмарин /500гр/ 4     7,50 лв.         30,00 лв.  

Пюре от кореноплодни зеленчуци /500гр/ 4     8,50 лв.         34,00 лв.  

200 гр. За гост гарнитура:       

Микс от прясно изпечен хляб 20     0,46 лв.           9,20 лв.  

Десерти:       

Кремалиере с медени блатове, шоколад и плодове 20     3,60 лв.         72,00 лв.  

Общо Меню без ДДС:     521,20 лв.  

    Меню брой ед.цена общо 

Вариант 3       

Стартери:        

Кореноплодни зеленчуци с конфи от ябълка и микс от печени 
ядки/500гр./ 4   11,00 лв.         44,00 лв.  

Табуле с розови домати и авокадо /500 гр/ 4   11,00 лв.         44,00 лв.  

200 гр. За гост стартер:       

Основни ястия и гарнитури       

Сатай от сьомга с унаги сос  /90гр/ 20     6,00 лв.      120,00 лв.  

Печен свински врат с коричка от свежи подправки /100гр/ 20     5,10 лв.      102,00 лв.  

200 гр. За гост основно ястие:       

Печени картофи с масло и розмарин /500гр/ 4     7,50 лв.         30,00 лв.  

Ризото с тиква и естрагон /500гр./ 4     8,50 лв.         34,00 лв.  

200 гр. За гост гарнитура:       

Микс от прясно изпечен хляб 20     0,46 лв.           9,20 лв.  

Десерти:       

Милфьой с домашен крем и малини 20     4,00 лв.         80,00 лв.  

Общо Меню без ДДС:     463,20 лв.  

    Меню брой ед.цена общо 

Вариант 4       

Стартери:        

Букет от свежи салати, крутони от мариновано сирене, чери домати, 
маслини и сушени домати/500гр/ 4   10,50 лв.         42,00 лв.  

Свежи салати с мариновани аспержи и пъдпъдъчи яйца /500гр/ 4   13,50 лв.         54,00 лв.  

200 гр. За гост стартер:       

Основни ястия и гарнитури       

Ролс от пъстърва с хрупкави сезонни зеленчуци/100гр/ 20     4,50 лв.         90,00 лв.  



 

 

Агнешки ролс със спанак, овче сирене и печен сос /100гр/ 20     7,00 лв.      140,00 лв.  

200 гр. За гост основно ястие:       

Пухкаво картофено пюре /500гр/ 4     7,50 лв.         30,00 лв.  

Зеленчукови спагети със сусам /500гр/ 4     9,00 лв.         36,00 лв.  

200 гр. За гост гарнитура:       

Микс от прясно изпечен хляб 20     0,46 лв.           9,20 лв.  

Десерти:       

Крем брюле със зелени смокини 20     3,50 лв.         70,00 лв.  

Общо Меню без ДДС:     471,20 лв.  
 
 

Мини сандвичи и салати 
Брой гости: 

   
    

Предложения за обяд с малки сандвичи и салати брой 
ед.цена 
без ДДС общо 

Малки сандвичи       

Мнозгозърнесто хлебче с шунка, чедър, чери домати и градинска салата 
/120гр/      2,42 лв.  0 

Мнозгозърнесто хлебче с маринована сьомга, крема сирене с каперси, 
свежи салата и краставица /120гр/      2,92 лв.  0 

Селско хлебче с печено пиле, чипс от бекон, ементал и BBQ сос /120гр/      2,67 лв.  0 

Френско хлебче с пилешко филе, айсберг, пушен кашкавал и сос "Цезар" 
/120гр/      2,58 лв.  0 

Френско хлебче със салца от домати и авокадо, Прошуто ди Парма, 
рукола и листа Пармиджано /120гр/      2,83 лв.  0 

Многозърнесто хлебче с пуешко филе, кашкавал, сос Ремулад и листа 
айсберг /120гр/      2,75 лв.  0 

Розетте с хумус, мариновани зеленчуци с песто от сушен домат и 
телешки ростбийф /110гр/      3,25 лв.  0 

Рап сандвич Chicken BLT /150гр/      2,42 лв.  0 

Бургер с телешко Black Angus с карамелизиран лук ,чедър и сладки 
краставички /150гр/      4,67 лв.  0 

Мини Чабата с маслини с Баба Гануш, гриловано Халуми, рукола и песто 
от сушени домати /120гр/      2,75 лв.  0 

Мини грахам багета с моцарела,песто от сушени домати и грилована 
тиквичка /90гр/      1,75 лв.  0 

Салати          -   лв.  0 

Мини капрезе 35гр. 
* поднесено в порцеланова миниатюра      2,00 лв.  0 

Табуле с домат и авокадо 35гр. 
* поднесено в порцеланова миниатюра      2,00 лв.  0 



 

 

Свежи салати с мариновани аспержи и пъдпъдъчи яйца 45гр. 
* поднесено в порцеланова миниатюра      2,30 лв.  0 

Мини салата с лимец, спанак и тахини дресинг 35гр. 
*поднесени в порцеланови миниатюри      2,20 лв.  0 

Шопска салата поднесена на бамбуково шишче с ментово песто /35 гр./ 
чери домат, краставица,мариновано сирен и чушка      2,00 лв.  0 

Салата от кореноплодни зеленчуци 35гр. 
* поднесено в порцеланова миниатюра      2,00 лв.  0 

Тотал меню след отстъпка без ДДС:       
 
 

Инвентар и Оборудване 

Инвентар и Оборудване Брой 
Ед. Цена без 
ДДС Общо 

Коктейлна маси с еластан в цвят 1      15,42 лв.    

 
Бар за напитки BREAK BAR/ICE BAR 

 

1    180,00 лв.    

 
PEAK high table 

 

1      50,00 лв.    
 

Услуга 

Сервиз и Услуга Брой 
Ед. Цена без 
ДДС Общо 

Сервиз от 1 до 4 часа  1     71,00 лв.    

Сервиз от 4 до 8 часа  1     85,00 лв.    

Позициониране кафе пауза 1     20,00 лв.    

Позициониране обяд/коктейл 1     60,00 лв.    

               



 

 

             
 
               За да се свържете с нас:   

Никол Чуканова 
0894 446 606 
 
www.cultgourmet.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

  
 
 

 
 

 


