
Меню Закуска Бюфет

Яйчен бар
хемедекс, бекендекс, селекция омлети, яйца на очи, бъркани яйца, варени яйца

* * * 
Сирена и масла

краве и овче сирене, кашкавал, Гауда, Ементал, Чедър, Синьо сирене, топенно сирене, 
масло, фъстъченно масло, мини бейби бел, кисело мляко

* * * 
Колбаси и риби

бекон, винервурст, камчия, рол мопс, луканков салам, флорентинер, хамбурски салам, 
шунка,  пушено филе, пушена пъстърва, пушена сьомга

* * * 
Добавки и консерви

селекция зърнени закуски, селекция мюсли, шоколад, мед, селекция сладко, компот, 
кетчуп, майонеза, горчица, консервиран боб, мариновани гъби, кисели краставички, 

пастет
* * * 

Тестени изделия и десерти
мекици, палачинки, баница, кифла с мармалад, миленка, кекс, селекция кроасани, 

селекция мини понички, пай, мъфини, селекция дребни сладки, целувки, франзела, 
селекция хляб (тостерен, ръжено-пшеничен, царевичен, селски кайзер земел, чиабата)

* * *
Плодово Зеленчуков бар

грейпфрут, грозде, диня, киви, круши, лимони, мандарини, портокали, праскови, сливи, 
пъпеш, ябълки, ягоди, ананас, банани, череши; 

домати, капери, краставици, лук, чушки, селекция маслини
* * * 

Сушени плодове и ядки
смокини, годжи бери, кайсии, сини сливи, стафиди, фурми, сурови белени семки, бадем, 

лешник, орехи, филиран бадем
* * * 

Напитки
нескафе, мляко (прясно и сухо), сода, селекция сок, селекция чай, топъл шоколад, пенливо 

вино
* * * 

Т: +359 882 810 222; 225 
Е: reservation@piringolf.bg    

www.piringolf.bg

* възможно е добавяне или замяна на артикул съобразно сезонът
*при брой под 30 човека е възможно лимитиране на количество / асортимент на ястията



Меню Вечеря Бюфет

Салатен бар и кондименти
домати, краставици, лук, пресен пипер, селекция маслини с и без ядки, кисели 

краставички, бейби царевички, зелена и червена салата, люти чушки, лютеница, 
кьополу, айвар, лозови сарми, краве сирене с червен пипер, риган или шарена 

сол,селекция мариновани риби - сельодка, ролмопс, херинга, селекция твърди и меки 
сирена - ементал, гауда, чедър, кашкавал, тарама хайвер, тиро салата, извара, сухари

* * * 

Салати
шопска, овчарска, жътварска, селска, мешана салата, зеле с моркови, царевица и 

майонеза, яйчена салата с горчица, салата Витамина, картофена салата с лук и магданоз, 
руска салата, млечна салата, тиквички с кисело мляко, боб с лютеница, червено цвекло с  

майонеза
* * * 
Супа
* * *

Плодов бар
червени и зелени ябълки, круши, портокали, банани, селекция сушени плодове, 

селекция ядки
* * * 

Десерти
торта, баница с локум, баница с орехи, тригуна, каноли, петифури, фунийки, тарталети, 

толумички, брауни, руло, селекция сладка, компот, кисело мляко, мед
* * * 

Основни ястия и гарнитури
постоянно присъствие на: пилешко, свинско, телешко месо и риба, подготвени по 

различни рецепти, селекция от постни ястия и паста с различни сосове

* * * 

Т: +359 882 810 222; 225 
Е: reservation@piringolf.bg    

www.piringolf.bg

* възможно е добавяне или замяна на артикул съобразно сезонът
*при брой под 30 човека е възможно лимитиране на количество / асортимент на ястията


