
Великденски Обяд
Easter Lunch

Euro Kitchen & Taste of Asia
16.04.2023 - 13:00

КОНДИМЕНТИ
Домати, краставици, лук, чушки, дресинги, магданоз,

люти чушки мариновани
САЛАТИ

Великденска зелена салата с яйца, краставички и 
репички

Салата с яйца, краставички и репички
Шопска салата

Тиквички с млечен сос
Зеленолистни салати с чери домати, кедрови ядки и 

пармезан
Салата с Италианска паста, майонеза, царевица, сушени 

домати и рукола 
Зеле с моркови
ПРЕДЯСТИЯ

Селекция сирена твърди и меки
Краве сирене с различни поръски

Агнешка курбан чорба
ОСНОВНИ

Агнешко със спанак и ориз
Свински врат конфит

Пилешко филе със сос холандез
Филе тилапия с чери домати и каперси 

Агнешка дроб сърма
Печени картофи с билки

ДЕСЕРТИ
Селекция от сиропирани десерти, Плодове

Еклери, Шоколадов кейк
Селекция козунаци
Великденски яйца

Цена на човек : 60.00лв

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

www.piringolf.bg

CONDIMENTS
Tomatoes, cucumbers, onions, peppers, dressings, parsley,

pickled hot peppers
SALADS

Easter green salad with eggs, cucumbers and radishes
Salad with eggs, cucumbers and radishes

Shopska salad
Zucchini with sour cream

Green salads with cherry tomatoes, pine nuts and parmesan
Salad with Italian pasta, mayonnaise, corn, sun-dried 

tomatoes and arugula
Cabbage with carrots

APPETIZERS
Selection of hard and soft cheese

Cow’s cheese with various sprinkles
Lamb soup

MAIN COURSE
Lamb with spinach and rice

Pork neck confit
Chicken fillet with hollandaise sauce

Tilapia fillet with cherry tomatoes and capers
Lamb oddments

Baked potatoes with herbs
DESSERTS

Selection of syrupy desserts, Fruits
Eclairs, Chocolate Cake

Selection of Easter cakes
Easter eggs

Price per person: BGN 60.00



Великденско меню
Easter menu

16.04.2023 & 17.04.2023
Club House & Euro Kitchen

Салата
Традиционна празнична салата с пресни 

зеленчуци и великденски яйца 
10.00 лв

Супа
Супа от коприва поднесена със сирене

9.00 лв

Основно ястие
Прясно агнешко печено с дроб сърма и сос 

магданозлия
45.00 лв

Десерт
Селекция от домашно приготвени 

козунаци
8.00 лв

Salad
Traditional Easter salad with fresh vegetables 

and Easter eggs
10.00 BGN

Soup
Nettle soup served with cheese

9.00BGN

Main course
Fresh lamb roast with oddments and parsley 

sauce
45.00 BGN

Dessert
A selection of homemade Easter bread

8.00 BGN

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

www.piringolf.bg

* с възможност за доставка до Вашата врата
* availabe for home delivery


