
Кондименти 

Домати,краставици,маслини,лук,царевица,зеленолистна салата,хумус,тарама, 
Селекция твърди и меки сирена,три вида паприковано краве сирене, селекция, 

колбаси, пушени и мариновани риби

Салати

Зеле с моркови, Салата бурата, Зеленолистна салата с круша и синьо сирене Гъцка 
салата, Дзадзики, Кус кус със зеленчуци

Основни ястия

Телешки гулаш, Свински врат с BBQ сос, Пилешко филе със спанак, Печена 
пастърва  Картофено пюре, Ориз със зеленчуци, Задушени зеленчуци, Паста със 

сос четири сирена

Десерти

Торта шоколадова, Торта плодова, Тарталети , Патифури, Морковен кейк , 
Шоколадов кейк, Сезонни плодове

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

www.piringolf.bg

+359 882 810 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg

Българска вечер - 03.03.2023
Bulgarian Dinner - 03.03.2023

Кондименти

Домати,краставици,маслини,лук,царевица,зеленолистна салата,хумус,тарама
Селекция твърди и меки сирена,три вида паприковано краве сирене,селекция 

колбаси,пушени и мариновани риби

Салати

Шопска салата, Жътварска салата, Млечна салата, Кьополу, Печени и мариновани, 
чушки, Зелена салата с яйце

Основни ястия

Телешко печено, Мусака, Скара(кюфте,кебапче,кърначе), Пилешко пържола с 
гъбен сос, Пържена пъстърва с царевично брашно, Сирене по шопски,, Печени 

картофи с чубрица и чесън, Печени зеленчуци, Паста с доматен сос и пармезан

Десерти

Тиквена баница, Риване, Толумбички, Баклава с орехи, Тарталети , Петифури

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

www.piringolf.bg

+359 882 810 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg

Българска вечер - 03.03.2023
Bulgarian Dinner - 03.03.2023

Европейска вечер - 04.03.2023
European Dinner - 04.03.2023



Т: +359 8884 115 325
Е: technical@piringolf.bg

www.piringolf.bg

*

Барбекю вечер - 10.03.23
BBQ Dinner - 10.03.2023

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

www.piringolf.bg

+359 882 810 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg

Кондименти

Домати,краставици,маслини,лук,царевица,зеленолистна салата, хумус, тарама
Селекция твърди и меки сирена,три вида паприковано краве сирене, селекция 

колбаси, пушени и мариновани риби

Салати

Шопска салата, Зелена салата , Лютеница с лук, Картофена салата, Зеле с моркови 
и селари, Домати с моцарела и сос песто

Основни ястия

Сръбска скара - телешка, Свински врат, Пилешко филе, Пъстърва , Суджук, 
кюфте,кебапче, Печени зеленчуци, Печени картофи по селски, Паста с доматен сос

Десерти

Брауни, Торта еклерова, Ябълков пай, Сиропирани десерти, Сезонни плодове

+359 882 810 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg

Италианска Вечер - 11.03.23
Italian Dinner - 11.03.2023

Кондименти

Домати,краставици,маслини,лук,царевица,зеленолистна салата, хумус, тарама, 
Селекция твърди и меки сирена, три вида паприковано краве сирене, селекция 

колбаси, пушени и мариновани риби, Супа минестроне

Салати

Салата капрезе, Рукола с чери домати и прошуто, Зеленолистна салата със сушени 
домати и пармезан, Салата с фузили сос песто и риба тон, Престни зеленчуци с 

риган,зетин,маслини и крутони

Основни ястия

Свинска поркета, Пиле капрезе, Филе тилапия с капоната, Задушено телешко с 
розмарин, Лазаня със спанак и сирена, Печени картофи с розмарин, Пене с доматен 

сос, Паста с морски дар , Пица

Десерти

Каноли , Брауни , Тирамису, Сезонни плодове, Петифури, Тарталети



www.piringolf.bg

Ориенталска вечер - 17.03.23
Oriental Dinner - 17.03.2023

Кондименти

Домати, краставици, маслини, лук, царевица, зеленолистна салата, хумус, тарама, 
Селекция твърди и меки сирена, три вида паприковано краве сирене, селекция 

колбаси, пушени и мариновани риби, Супа леща

Салати

Табуле, Нахут със зеленчуци, Кьопоолу, Кус кус със зеленчуци, Тиро салата с червен 
пипер, Гръцка салата, Печени зеленчуци със сирене

Основни ястия

Телешко със сини сливи и фурми, Медено лимонено пиле, Пилешко бутче с кус 
кус, Мусака с булгур, Скумрия с доматен сос, Пилаф със стафиди и орехи, Печени 

картофи със сушени домати и риган, Паста с доматен сос

Десерти

Арабско риване, Баклава , Тулумбички, Сезонни плодове, Тарталети, Петифури

+359 882 810 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg

Средиземноморска вечер - 18.03.23
Mediterranean Dinner - 18.03.2023

Кондименти

Домати,краставици, маслини, лук, царевица, зеленолистна, салата салата, хумус, 
тарама, Селекция твърди и меки сирена,три вида паприковано краве сирене,  

селекция колбаси, пушени и мариновани риби, Авголемоно

Салати

Гръцка салата, Салата капрезе, Патладжан със сирене и зехтин, Тиро салата , 
Джадзики,            Зеленолистна салата с нахут и сушени домати

Основни ястия

Пилешко бутче с гъби и риган, Свински врат със с деми глас , Телешки джолан 
с сусам , Бяла риба със сушени домати и каперси, Зеленчукова мусака, Печени 

зеленчуци, Картофи с мащерка и зетин, Паста с доматен сос

Десерти

Риване , Баклава , Толумбички, Сезонни плодове, Петифури, Тарталети, Шоколадов 
тифин

+359 882 810 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg


