Сватбен ресторант
Свети Никола

Ние,създателите на Ресторант-градина "св. Никола" гр.Варна,
отворихме врати за своите клиенти през 2010 година. Ние ще
осигурим всичко необходимо за перфетното провеждане на
Вашата сватба !
Водени от идеята за уютно семейно място, на което всич ки
гости да се чувстват удобно, създадохме ресторант, в който
вложихме много любов и старание, за да се потопите в е дин
уникален свят на спокойна атмосфера и кулинарните
изкушения на националната българска кухня. Нашият екип от
професионалисти ще се погрижи за Вашето добро обслужване,
защото ние знаем, че Вашите желания са най-важни за нас.
Ресторант св. Никола разполага с голяма лятна градина , в
която има възможност да се организират сватби, семейни
тържества и детски рожден ден.Лятната градина на
ресторант св. Никола, Варна дава възможност да настаните до
80 човека. За още по голямо удобство на нашите гости
разполагаме и с широка закрита част от 120 места.
Закритата част не е разделена с колони или някакъв вид
прегради. Ресторанта разполага с 60 парко места и леглова
база с капацитет от 110 човека.
За нашите младоженци предоставяме изключителни условия
като :
• Безплатно внасяне на алкохо
• Безплатна стая за младоженцит
• Украса за булченската мас
• Сатенени калъфки за столове в 4 цвята панделки
За младоженците на ресторант св. Никола сватбеният де н е
сбъдната мечта. Зимна или лятна, сватбата тук е любов,
страст, емоция и незабравимо преживяване.

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Салати
Шопска салата

(домати,краставици,сирене,лук,магданоз)

Селска салата

(домати,краставици, печен пипер,сирене,маслини,лук,магданоз)

Овчарска салата

(домати,краставици, печен пипер, сирене,
шунка,яйце,кашкавал,маслини,лук,магданоз)

Жътварска салата

(домати,краставици,царевица,сирене,лук,печени орехи, печен
пипер,маслини,магданоз)

Гръцка салата

(домати,краставици,червен лук,маслини каламата,мариновано
сирене,зехтин)

Лятна салата

(домати,печен пипер,мариновано сирене)

Салата Асорти

домати,краставици,руска,салата,снежанка,кьополо, печен
пипер,маслини,червен лук,плочка сирене)

Салата домати с моцарела и рукола
Зелена салата с пиле,пармезан и зелени
семки.

(зелена салата,чери домати,гриловано пиле,пармезан,
зелени тиквени семки,червен лук,дресинг)

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Салати
Салата микс със спанак,пиле и чери домат

(салата микс,спанак,чери домат,гриловано пиле, пармезан,крутони ,дресинг)

Салата айсберг с прошуто,пармезан и чери
домат

(зелена салата,айсберг,прошуто,червен лук,пармезан, чери домат,дресинг)

Салата микс с печено халуми и бекон

( айсберг,салати микс,талиатели от краставици,печен кашкавал
халуми,печен бекон,яйце,дресинг)

Салата микс с рукола и пармезан

(салати микс,айсберг,рукола,домати,талиатели от краставици,
зелени тиквени семки,червен лук,пармезан,дресинг)

Салата айсберг със синьо сирене,круша и
боровинки

(айсберг,зелена салата,синьо сирене,круша,сушени боровинки,дресинг)

Салата от спанак със синьо сирене,орехи
и сушени смокини

(зелена салата,спанак,синьо сирене печени орехи,сушени смокини,дресинг)

Салата микс с козе сирене,печени орехи и
цитрусов дресинг

(зелена салата,айсберг,червена салата,козе сирене,печени орехи,дресинг)

Грилован патладжан с домати, моцарела,
рукола и сос Песто

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Салати
Зелена салата със спанак,козе сирене и кедрови
ядки

(зелена салата,спанак,козе сирене,чери домат,пармезан,кедрови ядки,сос
Песто)

Предястия

Пиле в палачинка 1 бр.

палачинка,бешамел,пиле,кисели краставички,гъби,кашкавал)

Тиквичка и патладжан бюрек с млечен сос и
чери
Рулца от гриловани тиквички с крем сирене,
билки и чеснов сос

(тиквички,крема сирене,чесън,орехи,копър,подправки)

Запечен патладжан с домати и моцарела
Домат с мус от сирена и грилована тиквичка
Пънчета от солени палачинки с пълнеж

(шунка,топ.сирене,картоф,кис.краставички,майонеза,горчица,подправки)

Канелони с рикота,спанак и сметана

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Основни ястия
Пилешко каре
Пилешко шишче с лук и пипер
Пилешка пържола(от бутче)
Пилешки карета с гъбен сос и розмарин
Свинско кюфте
Свинско кебапче
Свинско шишче с лук и пипер
Свинско каре
Свинска вратна пържола без кост
Свински карета с гъбен сос и мащерка

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Специалитети от пилешко
и свинско месо
Запечено пилешко филе със сос Песто и
кашкавал,гарнирано със селски картофи
Медено портокалово пилешко бон филе с
маслен ориз и сотирани гъби
Пълнено пилешко филе с плънка и
сметанов сос със задушени зеленчуци

пил.филе,топено сирене,гъби,кисели краставички,заквасена
сметана,подправки)

Пилешки бон филенца със сос Рокфор и
трицветно картофено пюре
Свински медальони с печен сос,горски
гъби картофено и грахово пюре
Свинско бон филе на туч с братен
джус,доматена салца с царевица
Шпикован свински врат с картофено
пюре с гъби и бейби кисели краставички
Свинско бон филе с гъби,пушено топено
сирене,червен лук и сметана,гарнирано с
броколи и бейби моркови

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Гарнитури
Гриловани зеленчуци
Запечени картофи с розмарин
Сотирани картофи с копър и сметана
Трицветно картофено пюре
Картофено пюре
Сотирани зеленчуци с копър

Хляб
Питка
Погача

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Мезета
Сирене натюр
Кашкавал
Суджук
Луканка
Филе Елена
Пастарма

Безалкохолни напитки
Кока Кола
Кока Кола PVC
Фанта лимон/портокал
Фанта лимон/портокал PVC
Спрайт
Спрайт PVC

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Безалкохолни напитки
Тоник Тоник
PVC Сода
Сода
Минерална вода
Минерална вода

Бира
Загорка
Ариана
Старобърно
Хайнекен

СВАТБЕНО
МЕНЮ
Вино
Бяло
Червено
Вино сайкъл карнобат
Вино етно карнобат
Вино шато карнобат

Ракия
Карнобатска гроздова
Карнобатска специална селекция
Карнобатска мускатова
Бургаска мускатова
Перлова ракия
Ракия кехлибар
Водка савой клуб

