Кетъринг Меню

www.katyaandkarybakery.com

Солени хапки

Пармезанови кексчета с рулца от раци
30 лв/24 бр 30 гр
Parmesan cheese crab cakes
30 lv/24 pcs 30 gr

Царевични питки със сирене
11 лв/12 бр 160 гр
Cornbread cheese cakes
11lv/12 pcs 160 gr

Мини царевични питки със сирене
7 лв/12 бр 35 гр
Mini cornbread cheese cakes
7 lv/12 pcs 35 gr

Мини киш със спанак и синьо сирене
30 лв/24 бр 70 гр
Blue cheese and spinach quiche mini bites
30 lv/24 pcs 70 gr

Мини флан със сирене, кашкавал и шунка
18 лв/20 бр 20 гр
Mini flan with white cheese, yellow cheese and ham
18 lv/20 pcs 20 gr

Солени бисквити с пармезан и черни маслини
19 лв/30 бр 30 гр
Olive and parmesan cheese crackers
19 lv/30 pcs 30 gr

Запечени фурми със синьо сирене и прошуто
16 лв/15 бр 15 гр
Baked figs with blue cheese and prosciutto
16 lv/15 pcs 15 gr

Тарталети със солен мус и копър
26 лв/28 бр 25 гр
Tartlets with philadelphia cheese mousse and dill
26 lv/28 pcs 25 gr

Солени хапки

Тарталети с гуакамоле мус и чери домати
25 лв/24 бр 35 гр
Tartlets guacamole mousse and cherry tomatoes
25 lv/24 pcs 35 gr

Парти чийз трюфели в сусам, маково семе и
копър 22 лв/24 бр 23 гр
Party cheese truffles in sesame seeds, poppy seeds
and fennel 22 lv/24 pcs 23 gr

Тракийска луканка с кашкавал, чери домат и
айберг върху канапе от бяла или пънозърнеста
брускета 14 лв/12 бр 25 гр
Thracian sausage with yellow cheese, cherry tomato
and iceberg salad on a bed of white or whole-grain
bruschetta 14 lv/12 pcs 25 gr

Прошуто, кашкавал и маслина върху канапе от
бяла или пълнозърнеста брускета със сос песто
16 лв/12 бр 25 гр
Prosciutto, yellow cheese and olives on a bed of
white or whole-grain bruschetta with pesto sauce
16 lv/12 pcs 25 gr

Хапка от маслина, кашкавал и шунка
18 лв/20 бр 25 гр
Ham, olive and yellow cheese bytes
18 lv/20 pcs 25 gr

Хапки капрезе
22 лв/20 бр 40 гр
Cherry tomatoes with baby mozzarella
22 lv/20 pcs 40 gr

Мини кроасан
Масло 12 лв/20 бр 25 гр
кашкавал/ сирене 16 лв/20 бр 35 гр
Mini croissant filled with
Butter 12 lv/20 pcs 25 gr
yellow cheese/white cheese 16 lv/20 pcs 35 gr

Мини баничка със сирене
8 лв/20 бр 20 гр
Mini banica with cheese
8 lv/20 pcs 20 gr

Мини сандвичи
Мини сандвич с топено сирене, шунка и кашкавал в:
Mini party sandwich with processed cheese, ham and yellow cheese wrapped in:
- картофено хлебче/ мини чиабата/мини пълнозърнеста чиабата/мини черна чиабата с лен и сусам/
бяло кръгло хлебче/пълнозърнесто кръгло хлебче 1,50 лв/бр 70 гр
- potato bred/mini ciabatta/mini whole grain ciabatta/mini black ciabatta with sesame and linseed/white
bread/whole grain bread 1,50 lv/pcs 70 gr
- бяла плетеничка/ царевична мини багетка 1,65 лв/бр 95 гр
- white bread/corn bread 1,65 lv/pcs 95 gr
- кроасан 1,65 лв/бр 55 гр
- croissant 1,65 lv/ pcs 55 gr
Мини сандвич с топено сирене, мортадела и кашкавал в:
Mini party sandwich with processed cheese, mortadella and yellow cheese wrapped in:
- картофено хлебче/ мини чиабата/мини пълнозърнеста чиабата/мини черна чиабата с лен и сусам/
бяло кръгло хлебче/пълнозърнесто кръгло хлебче 1,55 лв/бр 70 гр
- potato bred/mini ciabatta/mini whole grain ciabatta/mini black ciabatta with sesame and linseed/white
bread/whole grain bread 1,55 lv/pcs 70 gr
- бяла плетеничка/ царевична мини багетка 1,70 лв/бр 95 гр
- white bread/corn bread 1,70 lv/pcs 95 gr
- кроасан 1,70 лв/бр 55 гр
- croissant 1,70 lv/pcs
Мини сандвич с медена горчица, свинско филе и кашкавал в:
Mini party sandwich with honey mustrad, pork loin and yellow cheese wrapped in:
- картофено хлебче/ мини чиабата/мини пълнозърнеста чиабата/мини черна чиабата с лен и сусам/
бяло кръгло хлебче/пълнозърнесто кръгло хлебче 1,60 лв/бр 70 гр
- potato bred/mini ciabatta/mini whole grain ciabatta/mini black ciabatta with sesame and linseed/white
bread/whole grain 1,60 lv/pcs 70 gr
- бяла плетеничка/ царевична мини багетка 1,80 лв/бр 95 гр
- white bread/corn bread 1,80 lv/pcs 95 gr
- кроасан 1,80 лв/бр 55 гр
- croissant 1,80 lv/pcs 55 gr
Мини сандвич с маслинова паста, луканка и кашкавал в:
Mini party sandwich with olive paste, sausage and yellow cheese wrapped in
- картофено хлебче/ мини чиабата/мини пълнозърнеста чиабата/мини черна чиабата с лен и сусам/
бяло кръгло хлебче/пълнозърнесто кръгло хлебче 1,65 лв/бр 70 гр
- potato bred/mini ciabatta/mini whole grain ciabatta/mini black ciabatta with sesame and linseed/white
bread/whole grain 1,65 lv/pcs 70 gr
- бяла плетеничка/ царевична мини багетка 1,85 лв/бр 95 гр
- white bread/corn bread 1,85 lv/pcs 95 gr
- кроасан 1,85 лв/бр 55 гр
- croissant 1,85 lv/pcs 55 gr
Мини сандвич с прошуто, моцарела и сос песто в:
Mini party sandwich with prosciutto, mozzarella and pesto sauce wrapped in
- картофено хлебче/ мини чиабата/мини пълнозърнеста чиабата/мини черна чиабата с лен и сусам/
бяло кръгло хлебче/пълнозърнесто кръгло хлебче 1,70 лв/бр 70 гр
- potato bred/mini ciabatta/mini whole grain ciabatta/mini black ciabatta with sesame and linseed/white
bread/whole grain 1,70 lv/pcs 70 gr
- бяла плетеничка/ царевична мини багетка 1,90 лв/бр 95 гр
- white bread/corn bread 1,90 lv/pcs 95 gr
- кроасан 1,90 лв/бр 55 гр
- croissant 1,90 lv/pcs 55 gr

Мини сандвичи

Биколор мини сандвичи с бяло и пълнозърнесто
хлебче, крема сирене и паприка мус
15 лв/16 бр 50 гр
Bicolored party sandwich made of white and whole
grain bread filled with philadelphia cheese and
paprika cream sauce.
15 lv/16 pcs 50 gr

Мини бурито с медена горчица, айберг, кашкавал
и свинско филе
21 лв/12 бр 50 гр
Mini party burrito filled with honey mustard, iceberg
salad, yellow cheese and pork loin
21 lv/ 12 pcs 50 gr

Рибни хапки

Палачинки с червен хайвер
39 лв/24 бр 40 гр
Pancakes with red caviar
39 lv/24 pcs 40 gr

Тарталети с мус от сьомга
22 лв/14 бр 25 гр
Salmon mousse tartlets
22 lv/14 pcs 25 gr

Тарталети с мус от риба тон
20 лв/14 бр 25 гр
Tuna mousse tartlets
20 lv/14 pcs 25 gr

Топчета от риба тон, филаделфия и фъстъци
24 лв/24 бр 30 гр
Philadelphia Cream Cheese Tuna Balls with peanuts
24 lv/24 pcs 30 gr

Бейби царевички с пушена сьомга
36 лв/24 бр 20 гр
Sweet baby corn bites with smoked salmon
36 lv/24 pcs 20 gr

Скарида, чери домат и айсберг върху канапе от бяла
или пълнозърнеста брускета с рибен хайвер
35 лв/20 бр 30 гр
Shrimp, cherry tomato and iceberg salad on a bed of
white or whole-grain bruschetta with fish roe
35 lv/20 pcs 30 gr

Сладки хапки

Резен банан, потопен в натурален шоколад и
карамелизирани лешници
12 лв/12 бр 35 гр
Chocolate – dipped banana, with caramelized
hazelnuts
12 lv/12 pcs 35 gr

Петифури с течен шоколад
36 лв/36 бр 30 гр
Chocolate indulgence petits fours
36 lv/36 pcs 30 gr

Мини чийзкейк с боровинки
36 лв/36 бр 45 гр
Mini cheesecake with blueberries
36 lv/36 pcs 45 gr

Мини морковени тортички
36 лв/36 бр 45 гр
Mini carrot cakes
36 lv/36 pcs 45 gr

Мини бананови тортички
36 лв/36 бр 45 гр
Mini banana cakes
36 lv/36 pcs 45 gr

Домашни трюфели
20 лв/24 бр 15 гр
Home-made truffles
20 lv/24 pcs 15 gr

Мини брауни с карамелизирани лешници
28 лв/36 бр 30 гр
Mini caramel-hazelnut brownies
28 lv/36 pcs 30 gr

Мини блондис кейк с вишни
28 лв/36 бр 30 гр
Mini sour cherry blondie cakes
28 lv/36 pcs 30 gr

Сладки хапки

Тарталети с баварски крем и сезонни плодове
11лв/12 бр 25 гр
Tartlets with Bavarian cream and seasonal fruits
11 lv/12 pcs 25 gr

Тарталети с тофи карамел
8 лв/12 бр 25 гр
Toffee tartlets
8 lv/12 pcs 25 gr

Мини кроасан с шоколад/сладко от горски плод
15 лв/20 бр 35 гр
Mini croissant with chocolate/forest fruits jam
15 lv/20 pcs 35 gr

Мини бутер щрудели с ябълка и канела
8 лв/20 бр 20 гр
Mini puff apple and cinnamon strudel
8 lv/20 pcs 20 gr

Мини козуначета
18 лв/12 бр 115 гр
Easter bread (mini)
18 lv/12 pcs 115 gr

Мъфин ванилия с боровинки/паченца шоколад
23 лв/24 бр 35 гр
Vanilla muffin with blueberries/chocolate patches
23 lv/24 pcs 35 gr
Мини мъфин ванилия/парченца шоколад
18 лв/24 бр 25 гр
Mini vanilla muffin with blueberries/chocolate patches
18 lv/24 pcs 25 gr

Мъфин какао
19 лв/24 бр 35 гр
Cocoa muffin
19 lv/24 pcs 35 gr
Мини мъфин какао
14 лв/24 бр 25 гр
Mini cocoa muffin
14 lv/24 pcs 25 gr

Корпоративни

Блокчета от натурален, млечен или бял шоколад,
брандирани с фирмено лого.
38,85 лв/21 бр
Natural, white and milk chocolate bars branded with corporate logo
38,85 lv/21 pcs

Брандирани курабийки с фирмено лого
25,80 лв/12 бр
Cookies branded with corporate logo
25,80/12 pcs

Брандирани капкейкове с фирмено лого 3
4,80/12 бр
Cupcakes branded with corporate logo
34,80 lv/12 pcs

Сватбени

Блокчета от млечен, натурален или бял шоколад с текст по избор
Natural, white and milk chocolate bars with customized text 		

38,85 лв/21 бр
38,85 lv/21 pcs

Голяма курабийка булка
1,90 лв/бр
Heart shaped bride cookie
1,90 lv/pcs

Голяма курабийка младоженец
1,90 лв/бр
Heart shaped groom cookie
1,90 lv/pcs

Курабийка мини сватбена торта
1,15 лв/бр
Mini wedding cake cookie
1,15 lv/pcs

Курабийка мини сватбена рокля
1,15 лв/бр
Mini wedding dress cookie
1,15 lv/pcs

Курабийка със снимка
34,80/12 бр
Photo cupcake
34,80 lv/12 pcs

Капкейк със снимка
25,80 лв/12 бр
Photo cupcake
25,80/12 pcs

Детски

Ръчно изработени бонбони във формата на
динозавърчета/зайчета/сърца
10 лв/20 бр
Handmade dinosaur/ heart/ rabbit shaped candy
10 lv/20 pcs

Курабийки бебешко боди
1,90 лв/бр
Baby body shaped cookies
1,90 lv/pcs

Курабийки ангелчета
1,15 лв/бр
Angel shaped cookies
1,15 lv/pcs

Курабийки със снимка
25,80 лв/12 бр
Photo themed cookies
25,80 lv/12 pcs

Капкейкове със снимка
34,80 лв/12 бр
Photo themed cupcakes
34,80 lv/12 pcs

Капкейкове с декорация
по избор
1,90 лв/бр
Custom designed cupcakes
1,90 lv/pcs

Торта с декорация по избор
3,50 лв/парче
Custom design cake
3,50 lv/piece

Торта с декорация по избор
3,50 лв/парче
Custom design cake
3,50 lv/piece

Погачи

Погачи за кръщене, прощъпулник, сватба
или помен по дизайн на клиента.
Малка 17 лв
Голяма 22 лв

Ceremony bread of small and big size for:
-

Christening

-

Baby shower

-

Wedding

-

Mourning

ул. Нишава 45
0876 888 045
www.katyaandkarybakery.com

