ресторант

Пенелопа

Оферта за организирани мероприятия

Меню по избор за организирани мероприятия
САЛАТИ

ТОПЛИ ПРЕДЯСТИЯ

Шопска салата			

300 г - 5,45 лв.

Гръцка салата 			

350 г - 5,95 лв.

Българска салата			

450 г - 8,95 лв.

Комбинирана салата		

450 г - 9,45 лв.

Салата “Милано”			

350 г - 8,95 лв.

домат, краставица, чушка, сирене, лук

домат, краставица, чушка, сирене Фета, маслини, лук

домати, краставици, печен пипер, тракийска, кьопоолу,
домашен катък
тирокафтери, дзадзики, домати,
печен пипер, сирене Фета, маслини

микс зелени салатки с прошуто, чери доматчета и бейби
моцарела

Салата домати с домашен		
катък, пресен пипер, орехи,
маслини и италиански дресинг

350 г - 6,45 лв.

Салата “Стил”			

350 г - 7,45 лв.

Хрупкава тиквичка фарширована 200 г - 6,95 лв.
с френски сирена, прошуто крудо и рукола
Пролетни рулца със свежи салатки 180 г - 6,45 лв.
Филе от лаврак върху		
ризото с аспержи

250 г - 8,95 лв.

Зеленчуково ризото с маскарпоне 200 г - 6,45 лв.
Пълнени гъби с мус от сирена
върху микс от свежи салатки

200 г - 6,95 лв.

Печени свински ребърца на грил 600 г - 19,95 лв.
със сос барбекю за двама
Глазирани пилешки		
крилца за двама

550 г - 15,95 лв.

домати, краставици, печен пипер, сирене, брускети, маслини

ОСНОВНИ ЯСТИЯ

СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ

Свинско роле пълнено с френски 350 г - 12,45 лв.
сирена, сушени кайсии върху ризото с тиквички

Домашно маринована херинга
с билково масло, сок от лайм
и препечен пълнозърнест хляб

200 г - 8,95 лв.

Печено свинско бон филе
350 г - 10,95 лв.
върху ризото с пресни зеленчуци

Морски бриз			

200 г - 12,95 лв.

Феерия от брускети		

200 г - 7,95 лв.

мус от пушена сьомга, рулца от раци,
домат конкасе и авокадо

брускета с Филаделфия и пушена сьомга,
брускета с босилково песто, чери домати и
моцарела, брускета с Филаделфия и прошуто крудо

Свинска скалопина с топени
сирена, задушени зеленчуци
и сос пармезан

350 г - 11,95 лв.

Пилешко филе гарнирано
350 г - 10,45 лв.
с домашно картофено пюре с билки

Пилешко роле със сушени
350 г - 11,45 лв.
домати и моцарела върху ризото с бейби спанак
Пилешко филе с гъби		
и бейби картофки

350 г - 9,45 лв.

Свинско филе с гъби и		
домашни запечени картофки

350 г - 9,95 лв.

Мешана скара		

600 г - 14,95 лв.

свинска врат, пилешко филе, 2бр. ребърца, кюфте, кебапче
поднесено с печени картофи и сотирани цели гъбки

ВЕГЕТАРИАНСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Салата домати с песто и маслини

250 г - 4,95 лв.

Свежа салата				

250 г - 7,45 лв.

Зеленчуково рагу			

350 г - 7,95 лв.

Зеленчуково ризото			

300 г - 6,95 лв.

микс от свежи салатки, ябълка, чери доматки,
сушени кайсии, орехи и дресинг

печени домашни картофи и гриловани чушки, гъби,
моркови, тиквичка и патладжан

СЛЕДЯСТИЕ
/ПЛАТО ЗА ЧЕТИРИМА/

НАПИТКИ

Плато колбаси		

/кока кола продукт/

суджук, луканка, филе Елена, пастърма

Плато сирена			

200 г - 16,95 лв.
300 г - 18,95 лв.

краве сирене, кашкавал, синьо сирене, камембер, ементал,
чедър

Безалкохолна напитка		

1 бр.- 2,20 лв.

Минерална вода 1,5 л. /за трима/

1 бр. - 3,00 лв.

Минерална вода - 0,330 л		

1 бр. - 1,65 лв.

Ракия - Поморийска обикновена
или Водка БГ

ДЕСЕРТИ
Торта Милкис с топка		
сладоледена Нуга

150 г - 4,45 лв.

Шоколадово суфле			

180 г - 5,45 лв.

Чийз кейк със сладко		
от боровинки

150 гр. 6,45 лв.

Домашна торта с нутела		

200 г - 4,95 лв.

Вино - бяло или червено
изба Поморие		

50 мл - 2,10 лв.
200 мл - 3,00 лв.

Шопска салата

Гръцка салата

Българска салата

Комбинирана салата

Салата “Милано”

Салата домати с домашен катък, пресен
пипер, орехи, маслини и италиански дресинг

Салата “Стил”

Домашно маринована херинга с билково масло,
сок от лайм и препечен пълнозърнест хляб

Феерия от брускети

Морски бриз

Хрупкава тиквичка фарширована с френски
сирена, прошуто крудо и рукола

Пролетни рулца със свежи салатки

Зеленчуково ризото с маскарпоне

Филе от лаврак върху ризото с аспержи

Пълнени гъби с мус от сирена върху
микс от свежи салатки

Печени свински ребърца на
грил със сос барбекю за двама

Глазирани пилешки крилца за двама

Свинско роле пълнено френски сирена, сушени
кайсии върху ризото с тиквички

Печено свинско бон филе върху
ризото с пресни зеленчуци

Свинска скалопина с топени сирена, задушени
зеленчуци и сос пармезан

Пилешко роле със сушени домати и моцарела
върху ризото с бейби спанак

Пилешко филе гарнирано с домашно
картофено пюре с билки

Пилешко филе с гъби и бейби картофки

Свинско филе с гъби и домашни
запечени картофки

Мешана скара

Чийзкейк

Торта Милкис

Шоколадово Суфле

Домашна торта
с Нутела

ВЕГЕТАРИАНСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Салата домати с песто и маслини

Зеленчуково рагу

Свежа салата

Зеленчуково ризото

Подредба банкетна залата по избор на клиента
отворена от 15 септември до 15 юни:
С кръгли маси 8/9 човека и 10/11 човека, максимален капацитет 75 - 80 места с дансинг;
100 места без дансинг.
Правоъгълни и квадратни маси от 4-ки до 22-ки,
максимален капацитет с дансинг 96 места; без дансинг 110 места.

Подредба основен ресторант - целогодишно:
Маси 4-ки, 6-ци; 8-ци, 10-ка, максимален капацитет 48 места.
Възможност за обща маса “каре” - 24 места.

Допълнителни услуги по заявка и договаряне:
DJ
Оркестър / програма
Украса
Настаняване хотел - преференциални цени
Внасяне на алкохол
Овъртайм след 12 часа

Ако искате да направите добро впечатление на вашия бизнес партньор или да накарате
половинката си да се чувства по специален начин - доверете ни се.
Независимо дали става дума за романтична вечеря, за рожден ден или весела сбирка с
приятели, за елегантен коктейл или фирмено парти, нашият екип ще се погрижи за
перфектното му протичане.
Ресторант “Пенелопа” e елегантна комбинация от изискан интериор, изкушаващо вкусна
храна и учудващо достъпни цени. Няма как да не запомните вкуса на ястията, независимо
какво си поръчате, защото готвачите използват оригинални рецепти, към които
добавят прецизно подбрани подправки с лек и деликатен аромат.
Уважението към храната е уважение към живота, за това кои сме ние и какво правим.
Обработваме продуктите с любов,заради отговорността, с която приготвяме ястията.
Хубаво е да ценим традициите, да се върнем към корените си, както следваме промяната
със сезоните, времето и вятъра.

РЕСТОРАНТ ПЕНЕЛОПА ПАЛАС
гр. Поморие 8200, ул.”Чайка” №3
restaurant@penelopepalace.eu
Управител: +359 899 886 772

