
Вечеря" Premium"
A-la-carte ресторант Орловец 5*

 
Пакет "Premium"

           
             САЛАТЕН БАР с вариации от свежи                                 

зеленчуци, микс салати, богат избор 
от съставки, дресинги  и добавки 

      
            СПЕЦИАЛНО СЕТ МЕНЮ с подбрани топли   

и студени предястия, основни 
специалитети и десерти

      
ИНДИВИДУАЛЕН СЕРВИЗ и качествено

обслужване

 
 

Цена: 49 лева за възрастен, 
25 лева за дете от 6 до 11,99 години.

 
В пакета са включени:

Неограничен достъп до салатен бар, супа,
едно предястие, основно и десерт по избор

 
Предлагат се местни и премиум напитки 

срещу допълнително заплащане.

 
 
 

За резервации: +359 882 886 429
 или на рецепция на хотел Орловец

 до 16:00 часа.
Работно време: 19:00 до 22:00 часа.

 



Вечеря" Premium"
A-la-carte ресторант Орловец 5*

 
ВАРИАНТ  1 

ВАЛИДЕН ЗА ДНИТЕ ЧЕТВЪРТЪК И СЪБОТА

 
САЛАТЕН БАР

Неограничен достъп до салатен бар, с вариации от
свежи зеленчуци, микс салати, богат избор от

съставки, дресинги и добавки
 

СУПА НА ДЕНЯ 
Картофена крем супа с паста от трюфел,с натрошено

биволско сирене и билкови крутони

 
ПРЕДЯСТИЯ

Домашно приготвени родопски лозови сармички с
млечен сос 

Хрупкав камембер с корнфлейкс, поднесен в
комбинация със сладко от зелени смокини и

филирани бадеми 
Калмари пане със средиземноморски сос 

 
ОСНОВНИ

Конфи от патешко бутче с фурми и сос от червена
боровинка 

Свинско Пайдаки (bredas) с пюре от батат 
Телешки стекчета с манатарки в сос 

" Демиглас" 
Ароматна пъстърва на грил с картофки соте 

Равиоли с четири сирена и сметанов сос 

 
 
 
 
 

ДЕСЕРТИ
Класическо италианско тирамису 

Плодова панакота 
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ВАРИАНТ  2 

ВАЛИДЕН ЗА ДНИТЕ ВТОРНИК И ПЕТЪК
 

САЛАТЕН БАР
Неограничен достъп до салатен бар, с вариации от свежи

зеленчуци, микс салати, богат избор от съставки,
дресинги и добавки

 
СУПА НА ДЕНЯ 

Зеленчукова крем супа с местни ароматни билки

 
ПРЕДЯСТИЯ

Хрупкави спаначени кюфтенца, поднесени с млечен 
сос "Айоли" 

Клин - Родопска баница 
Пикантни пилешки крилца със сладко - кисел сос 

 
ОСНОВНИ

Френско петле с ароматно масло, поднесено с печурки
и запечени картофки 

Апетитни свински ребърца на плоча, гарнирани със
запечени зеленчуци, BBQ сос и сладко чили 

Телешки суджук от "Абърдийн - Ангъс", гарниран с
домашно приготвена лютеница и люто чушле 

Сьомга филе със сос "Холандез" и пюре от 
кореноплодни

Ризото "Арборио" със сушен домат и гриловани
маслини 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕСЕРТИ
Домашна бисквитена торта с маскарпоне 

Цедено мляко с микс от плодове 
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ВАРИАНТ  3 

ВАЛИДЕН ЗА ДНИТЕ ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА
 
 

САЛАТЕН БАР
Неограничен достъп до салатен бар, с вариации от свежи

зеленчуци, микс салати, богат избор от съставки,
дресинги и добавки

 
СУПА НА ДЕНЯ 

Крем супа от мускатна тиква и запечени семена

 
ПРЕДЯСТИЯ

Запечени каноли от тиквички с пармезан и песто
"Дженовезе" 

Автентичен родопски пататник с див джоджен и
домашно заквасено краве кисело мляко 

Пилешки филенца с микс от семена и пармезанова
коричка 

 
ОСНОВНИ

Пикантни пилешки флейки с лют сос "Тика масала"
върху канапе от императорски ориз 

Крехки свински карета с пюре от червена леща и
билково масло 

Телешки кюфтенца върху пюре от пащърнак и 
моркови 

Филе от лаврак с перлени лукчета, диви каперси и 
средиземноморски лимонов дресинг 

Картофени ньоки в пикантен доматен сос "Арабиата"

 
 
 
 
 

ДЕСЕРТИ
Шоколадова баклава с шамфъстък

 Брауни "Гараш" с ванилов сладолед
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ВАРИАНТ  4 

ВАЛИДЕН ЗА НЕДЕЛНИТЕ ДНИ
 

САЛАТЕН БАР
Неограничен достъп до салатен бар, с вариации от свежи

зеленчуци, микс салати, богат избор от съставки,
дресинги и добавки

 
СУПА НА ДЕНЯ 

Гъбена крем супа с класически крекери

 
ПРЕДЯСТИЯ

Чеснови кюфтенца от тиквички с млечен сос
Зелеви сармички със сос "Бешамел"

Качамак със запържени свински късчета и родопско
овче мляко

 
ОСНОВНИ

Ризото с броколи, пиле и синьо сирене "Горгонзола"
Свински вратни пържоли с пухкав мус от пащърнак и

чипс от червено цвекло
Талиатели с телешко, аспержи и горски гъби

Ципура на плоча с прясна мащерка и грилована 
млечна царевица

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕСЕРТИ
Френска сладоледена нуга със зелени смокини и ядки 

Бял шоколадов мус върху канапе от крамбъл и микс 
от плодове


