
Мастър Пик ЕАД 

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ 

За периода 29.01.2018г–02.02.2018 г. 
 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Зеленчукова крем супа- 1.20 

лв.  

2.Супа пиле – 1.40 лв. 

3.Боб яхния– 1.80 лв. 

4.Яйца по панагюрски  – 2.40  

лв. 

5.Пиле”Жулиен” – 3.50 лв. 

6.Качамак със спанак и сирене 
– 2.70 лв. 

7.Кюфте/кебапче  - 0,70 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

8.Шоколадов  мус - 0.90 лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9.Пържени картофи -1,00лв. 

10.Зеле с моркови -  0.70лв. 

11.Лютеница - 0,60 лв.. 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

 
 

 
 

Основни ястия и супи–300 гр. 

1.Супа пиле – 1.40 лв. 

2.Спаначена супа –1.20 лв. 

3.Пилешки филенца с мед и 

соев сос в/у карт.пюре- 3.00лв.  

4.Огретен с тиквички –2.70 лв. 

5.Джолан по”Радомирски” – 

3.20  лв. 

6.Шницел от кайма – 2.30 
лв./170гр. 

7.Кюфте/Кебапче – 0,70лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

8.Палачинково руло  - 1,00лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9.Зелена салата – 0,70лв. 

10.Зеле с моркови - 0.70 лв. 

11.Задушени картофи - 0,70 

лв. 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Таратор - 1,20 лв. 

2.Джолан чорба –  1.40лв. 

3.Леща яхния – 1.80 лв. 

4.Пиле със сладко кисел сос и 

зеленчуци  –3.00  лв. 

5.Пъстърва във фолио – 3.50 

лв. 

6.Кюфтенца по цариградски –
2.50  лв. 

7.Свинско шишче –1.80 

лв./170гр.  

8.Кебапче/кюфте –  0.70 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

9.Мляко с ориз  - 0,90лв  

 

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.Рибена чорба – 2.00 лв. 

2.Супа пиле  -1.40лв. 

3.Запеканка с шунка и 

кашкавал – 2.70 лв 

4.Пиле с ориз – 2.60 лв. 

5.Св.вратна пържола с 

ловджийски сос – 3.50 лв.  

6.Кашкавал пане – 2.40 
лв./170гр. 

7.Кюфте/кебапче – 0,70 лв./бр. 

 

Десерти 150-200 гр. 

8.Крем „Панакота” -  0.90 

лв./бр. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9.Картофено пюре - 0.70лв. 

10.Зеле и моркови -  0.70лв. 

11.Зелена салата – 0,70 лв. 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

Основни ястия и супи-300 гр. 

1.Супа топчета-1,40 лв. 

2.Леща чорба- 1.20 лв. 

3.Телешки овчарски пай– 3.50 

лв. 

4.Пълнено пил.филе – 3.00 лв. 

5.Чушки с ориз – 2.70 лв.. 

6.Бяла риба пане – 2.90 лв.  

7.Кюфте/кебапче- 0.70 лв./бр. 
 

Десерти 150-200 гр. 

8.Домашна торта - 0.90 лв. 

 

Гарнитури 100-150 гр. 

9. Задушени картофи с копър - 

0.70лв. 

10.Зеле с моркови - 0.70лв. 

11. Ризото  -  0.70 лв. 

12.Хляб филия - 0,10 лв./бр. 

 

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

 

  


