Повеќе од парче торта!!!

Роденденот на вашите најмили нека биде незаборавно доживување...

 Ви нудиме Роденденски пакет кој трае цели 90 минути:
 од 18:00 до 19:30 часот;
 од 20:00 до 21:30 часот; или
 по договор.
 Роденденскиот пакет содржи:
 Покани за роденден;
 Влезница за секое дете;
 Децата ќе ги забавуваат 2 аниматорки;
 За секое дете - парче пица, сокче и грицки;
 За славеникот - подарок (маица или чаша);
 Цена на Роденденскиот пакет:
 До 20 деца - 7500 денари;
 Повеќе од 20, но максимум 35 деца - 9500 денари;
 Пијалок - по мени;
 Кетеринг - по желба (Барбакан).

ИЛУЗИУМ Музеј на илузии
Адреса: Ул. Максим Горки Бр. 10, 1000 Скопје; Телефон: 071344379
Е-пошта: office@iluzium.mk; Интернет страница: www.iluzium.mk

 МЕНИ ПРОМ0 - ЦЕНА ЗА 10 ЛИЦА: 2350 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Кашкавал;
 Сирење;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Пилешко димено месо;
 Домашна свинска печеница;



Јадење:
 Крем салата;
 Проја;
 Мини пита со сирење;
 Разни видови тортиљи;
 Поховани маслинки полнети со моцарела.

 МЕНИ 1 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 380 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Овчи кашкавал;
 Овчо сирење;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Свинска пршута;
 Домашна свинска печеница;



Јадење:
 Крем салата;
 Мини пита со сирење;
 Разни видови пици;
 Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос.
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 МЕНИ 2 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 450 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Овчи кашкавал;
 Овчо сирење;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Свинска пршута;
 Домашна свинска печеница;



Јадење:
 Крем салата;
 Мини пита со сирење;
 Разни видови пици;
 Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 Поховани маслинки полнети со моцарела;
 Пилешки прсти;
 Пилешка зезалица.

 МЕНИ 3 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 650 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Овчи кашкавал;
 Овчо сирење;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Свинска пршута;
 Домашна свинска печеница;



Јадење:
 Крем салата;
 Мини пита со сирење;
 Разни видови пици;
 Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 Поховани маслинки полнети со моцарела;
 Пилешки прсти;
 Пилешка зезалица;
 Пилешки крилца;
 Мини ќофтиња;
 Мини увијачи.
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 МЕНИ 4 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 580 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Пармезан Гранападано;
 Сино сирење со ореви;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Италијанска свинска пршута;
 Домашна димена печеница;



Јадење:
 Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 Разни италијански брускети;
 Поховани маслинки полнети со моцарела;
 Поховани пилешки стапчиња;
 Поховани зденки;
 Свежи шампињони полнети со пршута и пармезан;
 Ражнич со домашна моцарела и свинска пршута;
 Разни ситни колачи од белгиско чоколадо.

 МЕНИ 5 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 700 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Пармезан Гранападано;
 Сино сирење со ореви;
 Кравјо сирење прелиено со шумски мед и ореви;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Италијанска свинска пршута;
 Домашна димена печеница;



Јадење:
 Разни свежо приготвени канапеи (2 типа);
 Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 Разни италијански брускети;
 Поховани маслинки полнети со моцарела;
 Поховани пилешки стапчиња;
 Поховани зденки;
 Свежи шампињони полнети со пршута и пармезан;
 Ражнич со домашна моцарела и свинска пршута;
 Свежо пилешко месо приготвено на жар;
 Пилешки крилца приготвени на тексашки начин сервирани со сос за скара;
 Разни ситни колачи од белгиско чоколадо.
ИЛУЗИУМ Музеј на илузии
Адреса: Ул. Максим Горки Бр. 10, 1000 Скопје; Телефон: 071344379
Е-пошта: office@iluzium.mk; Интернет страница: www.iluzium.mk

 МЕНИ 6 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 860 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Пармезан Гранападано;
 Сино сирење со ореви;
 Домашен овчи кашкавал;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Италијанска свинска пршута;
 Италијанска говедска пршута;
 Домашна димена печеница;



Јадење:
 Разни свежо приготвени канапеи (3 типа);
 Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 Сукана домашна пита со сирење;
 Разни италијански брускети;
 Поховани маслинки полнети со моцарела;
 Поховани зденки;
 Свинска панцета ролована со урма и бадем;
 Ражнич со домашна моцарела и свинска пршута;
 Свежи шампињони полнети со пршута и пармезан;
 Свежо зачинето пилешко месо приготвено на жар;
 Свински медалјони приготвени со сенф и рузмарин;
 Мини свинско каре полнето со кашкавал, а роловано со сланина;
 Разни ситни колачи од белгиско чоколадо.
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 МЕНИ 7 - ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 1180 денари.


Ордевер од млечни производи:
 Пармезан Гранападано;
 Сино сирење со ореви;
 Бри сирење;
 Козјо сирење со овошје;



Ордевер од сувомеснати производи:
 Италијанска свинска пршута;
 Италијанска говедска пршута;
 Домашна димена печеница;



Јадење:
 Разни свежо приготвени канапеи (4 типа);
 Домашни лепчиња полнети со рокфорд крем;
 Сукана домашна пита со сирење;
 Домашна проја со сланина;
 Разни италијански брускети;
 Поховани зденки;
 Пармиџана меланзана - полнет модар патлиџан;
 Ражнич со шкампи;
 Ражнич со лигњи;
 Свински медаљони приготвени со сенф и рузмарин;
 Мини бургери Барбакан;
 Свежо пилешко месо со азиски сос;
 Разни ситни колачи од белгиско чоколадо;
 Разни кремови (панакота, крем бруле, чоколаден мус).
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