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ОПИСАНИЕ БРОЙ ЦЕНА ОБЩО

I.  ЗЕЛЕНЧУКОВИ ХАПКИ - 20 бр. в плато:

Спаначени кюфтета с моцарела и ядки 21 лв

Капрезе шишчета с чери домати, бейби моцарела и босилек 21 лв

Пънчета от тиквичка с крема сирене 18 лв

Картофено суфле с билки 18 лв

II. АПЕРАТИВНИ ХАПКИ - 20 бр. в плато:

Крустини с испански колбаси и маслини 28 лв

Мини еклери с цветни сирена и плодове 25 лв

Пълнозърнести блини с телешко месо и зеленчуци 28 лв

Ролца от гауда с Филаделфия и папая 30 лв

Прошуто с пъпеш 30 лв

Азиатски пролетни рулца със зеленчуци 25 лв

Ръжен крекер с пате от фазан, ябълков чипс и нар 30 лв

Панирани камембер със сос от червени боровинки 28 лв

Палачинкови пънчета с шунка, крема сирене и ементал 27 лв

Канапета с патешко филе, лек крем и див лук 32 лв

Испански тортиля с гриловани домати 27 лв

Чийз трюфели със сусам, билки и пипер 28 лв

III. ТОПЛИ ХАПКИ - 20 бр. в плато:

Пилешки шишчета със зеленчуци 32 лв

Пилешки хапки с корнфлейкс 32 лв

Пуешки руладини с бекон, орехи и зеленчуци 35 лв

Сръбски ущипца с кашкавал 30 лв
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IV. РИБНИ ХАПКИ - 20 бр. в плато:

Канапета с норвежка сьомга и каперси 42 лв

Скариди в хрупкава паста 38 лв

Солени еклери с мус от скариди, шафран и мащерка 35 лв

Ръжени брускети с тартар от риба тон 30 лв

Хапки с руски червен хайвер 45 лв

Миди Сен Жак в билково песто 42 лв

Тапаси с дроб от треска 32 лв

Тайландски скариди с кокос 45 лв

V. СЛАДКИ ХАПКИ - 20 бр. в плато:

Шоколад, малини и лимон петифури 30 лв

Френски тарталети със сезонни плодове 30 лв

Мини еклери с баварски крем 24 лв

Шоколадови и кокосови петифури 30 лв

Ябълков щрудел с канела и орехи 28 лв

Пралини с шоколад и кокос 30 лв

Шоколадов Фъч 30 лв

VI. МЕНЮ БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ:

Безалкохолни напитки: 

Минерална и газирана вода / 500 мл. / 1.50 лв

Газирани напитки може / кола, фанта, спрайт / 2.00 лв

Кола Зеро 2.00 лв

Натурален сок портокал, ябълка и праскова / 250 мл. / 2.50 лв

Енергийните напитки:

Red Bull Кен 4.00 лв

Red Bull Light 4.00 лв
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VII. АЛКОХОЛНО МЕНЮ:

Винена листа:

Мезек Уайт Sol Шардоне /Katardzhina Estate Winery/ 21.00 лв

Rose ла Royz /Katardzhina Estate Winery/ 21.00 лв

Каберне Совиньон White Sol /Katardzhina Estate Winery/ 21.00 лв

Уиски:

Johnnie Walker червен етикет /700 ml./ 35.00 лв

Johnnie Walker черен етикет /700 ml./ 70.00 лв

Chivas Regal 12 годишно /700 ml./ 70.00 лв

Dimple 15 годишно /700 ml./ 80.00 лв

ОБЩА ЦЕНА:

Цените са с начислен ДДС.

Начин на плащане:  При получаване на попълнена Заявка, Беге Експо ЕООД издава проформа фактура за 100% авансово 
плащане. Оригинална фактура ще бъде издадена след постъпване на сумата по сметката на организаторите. Заявките няма да се 
считат за валидни без 100% авансово плащане на заявената реклама. Попълнена и подпечатана заявка получена от Беге Експо 
не може да бъде отменена. В случай на отказ заявителят е отговорен за пълното изплащане на рекламата, която е заявил. 

Броят на рекламните възможности е ограничен на база първа-постъпила заявка. 
Приетата Заявка има сила на договор между БЕГЕ (БЕГЕ Експо ЕООД) и заявителя. С подписване на настоящата Заявка 
заявителят потвърждава, че приема условията за плащане, посочени в Заявката, и се задължава да заплати пълния размер на 
уговорената цена в посочените по-горе срокове.
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