
Мастър Пик ЕАД 

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ 

За периода 20.11.2017г–24.11.2017 г. 
 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Супа пиле - 1,40 лв.  

2.Супа топчета - 1,40 лв. 

3.Пиле фрикaсе - 2,40 лв. 

4.Свинско с грах - 3,20 лв. 

5.Леща яхния - 1,50 лв. 

6.Пилешка пържола от бут с  

прясна гарнитура  –  2,80 лв. 

7.Кюфте/кебапче  - 0,70 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

8.Мляко с ориз – 0,80 лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9.Пържени картофи -1,00лв. 

10.Зеле с моркови -  0,70лв. 

11.Лютеница „Олинеза“ - 0,60 

лв./бр. 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

 

 

 
 

Основни ястия и супи–300 гр. 

1.Супа пиле - 1,40 лв. 

2.Картофена супа - 1,20лв. 

3.Пълнено пилешко бутче с г-

ра задушени картофи- 3,50лв.  

4.Макарони с кайма и 

кашкавал на фурна - 2,50 лв. 

5.Пилешко карначе на скара-

1,50 лв./бр 

6.Пилешко филе с г-ра –3,00лв. 

7.Кюфте,кебапче – 0,70лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

8.Млечна баница- 0,80 лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9.Задушени  картофи – 0,70лв. 

10.Зеле с моркови - 0.70 лв. 

11.Лютеница „Олинеза“- 0,60 

лв 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Супа пиле - 1,40 лв. 

2.Таратор - 1,40лв. 

3.Пиле 4-ри  сирена -  2,60лв 

4.Птиче гнездо – 1,70лв 

5.Огретен със сирене и 

кашкавал – 2,20лв 

6.Пилешка пържола от бут на 

скара – 2,50лв 

7.Пъстърва на скара – 3,50 лв. 

8.Кебапче/кюфте –  0,70 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

9.Крем карамел -0,80лв/бр. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

10.Пържени картофи – 1,00 лв. 

11.Зеле с моркови – 0,70 лв. 

12.Лютеница - 0,60 лв. 

13.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Супа пиле - 1,40 лв. 

2.Шкембе чорба - 2,00 лв. 

3.Друсан кебап - 3,00 лв. 

4.Лазаня с кайма -2,60лв. 

5.Кашкавал пане-1,50 лв. 

6.Пиле с ориз – 2,40 лв. 

7.Кюфте/кебапче – 0,70 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

8.Торта „Наполеон“- 0,80 лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9.Пържени картофи – 1,00лв. 

10.Зеле и моркови -  0,70лв. 

11.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Супа пиле-1,40 лв. 

2.Боб чорба-1,20лв. 

3.Пилешко бутче с картофи на 

фурна-2,40 лв. 

4.Св.вратна пържола на скара-

2,80 лв. 

5.Боб яхния-1,50 лв. 

6.Пилешка пържола от бут  – 

2.50 лв. 

7.Кюфте/кебапче- 0,70 лв./бр. 

8.Пържено кюфте  – 0,80 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

9.Пудинг- 0,80 лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

10.Пържени картофи – 1,00лв. 

11.Зеле с моркови – 0,70лв. 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

 

Заявките се приемат до 13:00 ч.на телефон : 0878896359 или на място в стола предходния ден! 

 

  


