Меню
святкове

Пропозиція
до свята

Канапе з грушею та кремом з горгонзоли
330 грн (0,300)
10 шт.

Канапе з печеним перцем, фетою та песто
300 грн (0, 250)
10 шт.

Канапе з лососем та сметанним кремом
430 грн (0,450)
10 шт.

Канапе з паштетом з курячої печінки
та гранатовим желе
495 грн (0,525)
15 шт.

Канапе з паштетом з курки
та мигдально-ванільним маслом
525 грн (0,630)
15 шт.

Канапе з цибулевим джемом
та сирним крем-брюле
290 грн (0,300)
10 шт.

Шпажка з прошуто та грушею
300 грн (0,200)
10 шт

Салати

Закуски

Салат айсберг з яйцем, беконом
та заправкою блу-чіз

Запечені мітболи в глазурі
(гаряча закуска)

178 грн (0,350 г)

210 грн ( 0,300 г)

Рукклола з томатами та моцарелою

Сирні кульки з виноградом

125 грн (0,185 г)

Салат з грушею, прошуто та горгонзолою

160 грн (0,300 г)

Хумус

155 грн (0,275 г)

105 грн (0,200 г)

Cалат з лососем, цитрусами,
свіжими овочами та заправкою “вінегрет“

Баклажан запечений з моцарелою,
томатами і базиліком

145 грн (0,190 г)

Салат з ростбіфом, тар-таром з огірка
та пряною сальсою
140 грн (0,210 г)

Салат зі смаженим сиром халумі
135 грн (0,200 г)

Cалат «Цезар» з куркою

125 грн (0,220 г)

Тарілка сирів з фруктами та медом
250 грн (0,220 г)

Велика тарілка закусок
(прошуто, ростбіф, оливки, в’ялені томати,
перець маринований)
350 грн (0, 300 г)

158 грн (0,220 г)

Тарілка свіжих овочів з йогуртовим соусом

Салат з індичкою та грейпфрутом

145 грн (0,360 г)

145 грн (0,220 г)

Тарілка сезонних фруктів

Салат із запеченими овочами

190 грн (0,350 г)

125 грн (0,220 г)

Хлібний кошик
35 грн (150 г)

і страви
ч
я
р
а
Г

Запечена свинина
з карамелізованими овочами
105 грн ( 0,220 г)
(від 8 порцій)

Телятина «Велінгтон»
з мармеладом з червоноі капусти
145 грн (0,180 г)

( мінімум 5 порцій)

Стейк-філе з яловичини з соусом на вибір
220 грн (210 г)

Запечений судак із овочами
160 грн (0,200 г)

Лосось зі шпинатним рагу та тостами
252 грн (0,220 г)

Запечені овочі в легкому маринаді
95 грн (0,180 г)

Картопля по-селянськи
55 грн (0,160 г)

Дорадо з овочами
120 грн (100 г)

Запечена качка з яблуками
105 грн (100 г)

Для дітей
Міні піца-попси
290 грн (0,500 г)

Домашня піца від матусі з сиром, індичкою
та помідорками
135 грн (0,160 г)

Дитячий бургер з паровою котлетою із індички
та картоплею фрі
155 грн (0,210 г)

Курячий шашличок з ананасом та перцем
80 грн (0,180 г)

Картопля фрі
55 грн (0,150 г)

Овочеві палички з йогуртовим соусом
105 грн (0,160 г)

Мітболи з кольоровою пастою
95 грн (0,200 г)

Котлета з індички з пюре та огірковим тар-таром
105 грн (0,250 г)

Дитяча паста з сиром
90 грн (0,130 г)

Напої
Узвар

Індичка запечена з яблуками та апельсинами

75 грн ( 1 літр)

75 грн – (100 г)

Компот з фруктів та ягід
75 грн (1 літр)

Лимонад
140 грн (1 літр)

Морс з журавлини
80 грн (1 літр)

+38 (063) 954 87 47
Київ, вул. Маршала Конєва, 12 (Вхід з двору)
www.mamatsiluvala.com.ua
mamatsilue@gmail.com

mamatsiluvala

mamatsiluvala

