Коледни банкети
хотел Естрея Резиденс 4*
Св.Св. Константин и Елена

бална зала Добруджа с капацитет до 230 места
зала Флора с капацитет до 50 места
винарна Винополис – две зали, всяка до 100 места
Цени от 40 лв на човек с богата вечеря на сет меню и пакет напитки

Допълнителни особености:
Събитието трае 5 часа, след това се позволява овъртайм, който може да продължи
най-късно до 1 часа след полунощ, цена – 150 лв. /час
Не се позволява внасянето на алкохолни напитки
Предлагаме преференциални цени за настаняване при необходимост

Хотел Естрея Резиденс 4*
к.к-с Св.Св. Константин и Елена
тел.052 702 580 ; Мобилен: 0882 368 691
Албена Йорданова, Управител

МЕНЮ
Салати
„Естрея”
/домати, моцарела, краставица, снежанка, катък с печен пипер, кьопоолу, маслини , хрупкава
брускета/
„Свежо асорти“
/ домати, краставици, печен пипер, грилована тиквичка, краве сирене, лук, маслини и билков винегрет/
400 гр./ 7.30 лв.
Класическо „Капрезе“
/ слайс белен домат с биволска моцарела, сос „Песто“, запечени кедрови ядки и пресен босилеk /
250 гр. / 7.80 лв.
Салата „Цезар“
/зелена салата, билкови крутони, пармезан, чери домат, сос „Цезар“, пил.филе/пуш.сьомга /
350 гр./ 9.60 лв.
Салата „Париж“
/ микс от свежи салатки „Фризе“, чери домат,чедър,маслини каламата,пьдпьдьчи яйца, каперси,
лим.дресинг с ретро горчица и мед /
400 гр./ 8.50 лв.
Салата „Овчарска”
/ свежи зеленчуци с ленти шунка, кашкавал, сирене и варено яйце /
400 гр./ 6.80 лв.
***************************************************************************

Предястия
Шаброне
/Ленти шунка, крем сирене, морков, кис.краставички и копър /
200 гр./ 5.30 лв.
Градинарски рулца
/ тиквичка, сметана, сирене „Фета“, орехи, копър и чеснов сос /
200 гр./ 5.30 лв.
Палачинка „ Ортобалди“
/ пилешко месо, топено сирене, кашкавал, кисели краставички и майонеза /
200 гр./ 6.30 лв.
Анти-Пасти
/грилован патладжан, тиквичка,домат,босилеков зехтин, запечени с моцарела /
200 гр./ 6.30 лв.
Орехова бисквита с мус от сирена
/филаделфия, синьо сирене, крема сирене и орехи /
200 гр./ 6.30 лв.
Хрупкаво Бри
/сирене Бри, сладко от боровинки, шайба ананас /
200 гр./ 6.70 лв.

Основни Ястия
Пилешко месо
Пилешко филе в сос „Горгонзола“
/ пил.филе запечатано на тиган, сос „Горгонзола“върху канапе от пасирани картофи със сушен
домат /
350 гр./ 13.25 лв.
Пилешки стекчета с гъби и сос "Жу"
/пил.филе на тиган с диви гъби сос „Демиглас“ с вино „Кагор“ и императорски ориз /
350 гр./ 14.75 лв.
Пилешко филе с моцарела и сос "Песто"
/пълнено пил.филе с жълта моцарела, сос „Песто“ гарнирано със сотирани жулиени от тиквички /
350 гр./ 15.20 лв.
Пилешко филе с бекон и топено сирене
/пил.филе с плънка от топ.сирене ,увито с бекон, барбекю сос, гарнирано със сотирани картофки /
350 гр./ 15.70 лв.
Пиле „Терияки“
/ мариновано пил.филе запечено на туч, гарнирано с азиатски зеленчуци и черен сусам /
350 гр./ 16.30 лв.
********************

Свинско месо
Маринован, пиперосан свински врат с "Пепър сос"
/ крехък свински врат овалян във видове пипери в марината, гарниран с печен картоф и розмарин /
350 гр./ 16.55 лв.
Свински котлет с мед и мащерка
/ свински котлет запечатан на тиган с ароматен мед и свежа машерка върху пюре от кореноплодни/
350 гр./ 16.80 лв.
Стекчета от бон филе с манатарки и сос "Братен жус"
/свинско бон филе запечено и поднесено на стекчета с горски манатарки и пикантни картофи /
350 гр. / 17.75 лв.
Свинско филе по „ Арбанашки“
/свинско бон филе на карета с плънка от синьо сирене, зелени маслини, моцарела и задушени зеленчуци/
350 гр./ 17.90 лв.
Свинско бон филе със сушавица и сос "Барбекю"
/ свинско бон филе шпиковано със сушавица и поднесено с гриловани зеленчуци /
350 гр./ 17.60 лв.
****************************

Хлебчета – 0,50 лв.

Мезета
Плато вносни сирена
/ Камембер, Бри, Ементал, Рокфор /
200 гр. / 17.60 лв.
Плато български сирена
/ краве сирене , козе сирене , биволско сирене, кашкавал /
200 гр. / 13.00 лв.
Български колбаси
/ суджук , луканка , пастърма, филе елена /
200 гр. / 14.50 лв.
************************

Десерти
Морковена торта
150 гр. / 4.50 лв.
Торта Естрея
200 гр. / 5.50 лв.
Тирамису
150 гр. / 4.50 лв.
Чиизкейк
150 гр. / 4.00 лв.
Бисквитена торта
150 гр. / 4.00 лв.
************************

Напитки
Безалкохолни напитки
Минерална вода
/ Банкя, Девин /
330 мл. / 1,80 лв.
Безалкохолна напитка
/ кока кола, фанта, спрайт, тоник /
250 мл. / 2.20 лв.
Аперитив
Ракия
/ Бургаска мускатова, Бургас 63 отлежала, Братя Минкови -мускатова /
х 50 мл. / 3,50 лв.
Вино
Вино от изба Белоградец
/ Совиньон Блан, Розе Сира по Каберне Фран, Мерло Кюве /
750 мл. / 10.00 лв.

