
Кетеринг меню 
Шоколадова къща Chicolatti 

Chocolate and friends make the 
perfect blend! 

www.chicolatti.com 

 

http://www.chicolatti.com/


• Подходящ както за вашите офис срещи, така и за специални събития 
във вашия дом, в шоколадовата ни къща или в избрана от вас 
локация. 

• Максимален брой гости, за които можем да подготвим кетеринг 
меню е 50. 

• Създаваме всяко предложение с най-висок клас естествени 
суровини, домашно отгледани подправки, ядки, мед, био плодове.    

• Работим с белгийски шоколад Callebaut, шоколад с кауза, 
подпомагащ фермерските семейства в какаовите плантации.  

• Влагаме любов и страст във всяка стъпка, от персонализираната 
оферта до доставката във вашите ръце! 

Вкусът на истината 



Солени 
предложения 

Вкусен, ароматен 
профитерол 

 

  

Профитерол , с пълнеж от  френско крема сирене, нарязана пушена 
норвежка сьомга и заквасена сметана. За още по-голяма свежест добавяме 
ситно накълцан копър. По ваше желание можем да не добавяме 
подправката. 

 

• Брой  – 25  

• Цена за кутията – 79 лв. 

• Размер кутия – 25/25см. 

 



Солени 
предложения 

Домашни маслени 
соленки 

 

  

Замесваме топящо се маслено тесто, в което добавяме краве сирене, след 
като го разточим и нарежем, в центъра на всяка соленка добавяме 
натурално немско крема сирене Emborg. За финал намазваме с яйчен 
жълтък и поръсваме с ленено семе.  

 

• Грамаж – 0.500 гр.  

• Цена за кутията – 39 лв.  

• Размер кутия – 20/20см. 

 

 



Солени 
предложения 

Солени трюфели 

Перфектната солена хапка за всеки любител на различни видове 
сирена. Правим топчета от поне два вида различни сирена, панираме ги 
в прясно смлени орехови ядки и/или пресен копър. Не са подходящи за 
хора с алергии към ядки. 

 

• Брой  – 15  

• Цена  за кутията – 33 лв. 

• Размер кутия – 17/12см. 

 

 



Солени 
предложения 

Мини кроасани 

Топящ се в устата мини френски кроасани с масло.  

 

• Брой  – 16  

• Цена за кутия – 32 лв. 

• Размер кутия – 25/25см. 

 

 



Солени 
предложения 

Мини кроасани 

сандвич 

Мини френски кроасан с масло, намазан с немско крема сирене Емборг,  по 
ваш избор добавяме свинско или пуешко филе, гауда или чедър жълти 
сирена и за финал салата айсберг. Могат да бъдат вегетариански, като 
вместо филе, слагаме втори вид жълто сирене. Уточнете в заявката! 

 

• Брой  – 16  

• Цена за кутия – 49 лв. 

• Размер кутия – 25/25см. 

 

 



Солени 
предложения 

Домашната баничка 

на Силвия 

Уникално вкусна домашна баница направена с цялата любов на 
домакинята на шоколадова къща Chicolatti, Силвия. С готови фини 
одрински кори, с голямо количество краве сирене, с пресни яйца, с 
домашно кисело мляко заквасено лично от Силвия, с немско краве масло. 

 

• Цена - 55 лв.  

• Грамаж - 1400 кг. 

• Размер кутия – 30/30 см. 

 

 



Солени 
предложения 

Чери доматки с мини 
моцарелки 

Освежаваща аперативна капрезе хапка подходяща за всички сезони. 

Мини моцарелки с чери доматче, екстра върджин зехтин, пресен босилек, 
овкусена със сол и черен пипер. Индивидуално поставена в пласмасова 
чашка с бамбукова коктейлна клечка. 

  

• Брой – 25  

• Цена - 86 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Солени 
предложения 

Коктейлно шишче с маслини, 
сушено доматче и сирене 

Добавете средиземноморски привкус на вашето уютно събитие. 

Овкусено с риган, лют червен пипер и зехтин нарязано на кубчета сирене, 
допълнено със зелени маслини и сушени италиански доматчета. 
Индивидуално поставени в пласмасови чашки.  

 

• Брой – 25  

• Цена - 86 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Френско ентреме – десертът, с 
който ще впечатлите всички! 

Френски трипластов десерт, създаден с фин мус от различен вид шоколад. Пет 
вкуса, пет спомена за цял живот: Малина ентреме с мус от руби шоколад и 
безглутенова платка/дакуаз от шам фъстък; Манго и маракуя ентреме с  мус от бял 
шоколад и бисквита от орехи, два вида шоколад и фиолетин; Шоколадово-
портокалово ентреме с мус от натурален шоколад и фино настъргана портокалова 
кора, с какаова платка; Бейлис ентреме, с мус от бял шоколад с кафе, бейлис ганаш 
и орехов дакуаз; Пралине ентреме с мус от блонд/карамел шоколад и лешниково 
пралине.  

• Брой  – 25 

• Цена за кутията – 117 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Профетероли с ефирен 
истински сладкарски крем 

Френски профитероли с класически сладкарски крем направен с пресни 
яйца, прясно мляко, захар, масло, ванилия. Фино намазани с френско пюре 
от малини и допълнени с крем Шантили. Можете да изберете различни 
вкусове крем – ванилия, карамел, кафе, шоколад, лимон.  

 

• Брой – 25 

• Цена за кутията – 99 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Мини тарталети 

с маскарпоне крем 

Мини маслени тарталети със сладкарски ванилов и маскарпоне крем, 
допълнени със сезонни пресни плодове.   

 

• Брой – 25 

• Цена за кутия – 72 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Мини мъфини  

с нежна глазура 

Сочни мини мъфини с глазура от маскарпоне крем. Можете да си изберете 
от трите различни вкуса, така любими на всеки мъфин ценител - 
шоколадов, червено кадифе или ванилов.  

 

• Брой  – 12 

• Цена на кутия – 29.90 лв. 

• Размер кутия – 24/33 см. 

 



Сладки 
предложения 

Шоколадово 

класическо брауни 

Класическо шоколадово брауни хапки направено немско масло, с пресни 
яйца, с натурален белгийски шоколад, с пшенично брашно. Завършени с 
шоколадов маскарпоне крем.  

 

• Брой  – 25 

• Цена на кутия – 74 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Мини кроасан в шоколад 

Мини френски кроасан с масло потопен в натурален белгийски шоколад. 

  

• Брой  – 16 

• Цена на кутията – 40 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Шоколадовият кроасан 

на шеф Петко   

Мини френски кроасан с масло, напълнен с ванилов сладкарски крем, 
богато допълнен с крем маскарпоне и за да стане изкушението брутално 
вкусно, залят с млечен белгийски щоколад и натрошени лешникови ядки. 

 

•  Брой – 16 

• Цена на кутията – 68 лв. 

• Размер кутия – 25/25 см. 

 



Сладки 
предложения 

Френски мадлени с шоколад 

Известните френски маслени  мадлени, потопени наполовина в белгийски 
натурален шоколад 55%.  Избрали сме мини размер, за да ги са удобни за 
една бърза и топяща се хапка. 

 

• Грамаж – 0.200 гр.  

• Цена на кутия – 24 лв. 

• Размер кутия – 17/12 см. 

 



Сладки 
предложения 

Шоколадов шот с  

шоколадов мус 

Шоколадов шот от натурален белгийски шоколад, напълнен с шоколадов 
мус от млечен щоколад и млечна сметана и стилно декорирани с 
шоколадови белгийски перли.  

 

• Брой – 15 

• Цена на кутия – 39 лв.  

• Размер кутия – 17/12 см. 

 



Сладки 
предложения 

Шоколадови бисквити без 
захар 

Кой казва, че бисвита без захар няма как да е вкусна? Опитайте нашите 
специални бисквити за диабетици, направени с белгийски шоколад с 
малтитол, с бадеми, пълнозърнесто брашно, бадеми, гръцка стевия.  

 

Грамаж – 0.300 гр.  

Цена на кутия – 28 лв. 

Размер кутия – 17/12 

 

 



Сладки 
предложения 

Веган шоколадови 

бисквити 

Любимата бисквита на всички, които избягват млечните продукти.  

С печени бадеми, кокосово масло, тръстиква захар, пшенично брашно, 
бадемово брашно, натурално какао, соево мляко и натурален шоколад. 

 

Грамаж – 0.300 гр.  

Цена за кутия – 28 лв. 

Размер кутия – 17/12 

 

 



Сладки 
предложения 

Шоколадови медиани 

с три вида ядки 

За всяка среща, парти, за съботната вечер у дома, нашите шоколадови 
медиани, направени от различни видове шоколад и завършени с три вида 
ядки са гаранция за щастливи моменти.  

 

Грамаж – 0.200 гр.  

Цена за кутия – 27 лв. 

Размер кутия – 17/12 

 

 



В случай, че желаете прибори, плата, салфетки  за еднократна 
употреба, ще ви осигурим такива от еко материали! 
Цената ще бъде уточнена след финализиране на необходимите бройки. 
 
Не осигуряваме екип за обслужване. 
 
Доставяме до вашата локация или можете да си получите направената 
поръчка от шоколадовата ни къща на адрес – гр. София, бул. 
Македония 10. 

Допълнителни 
уточнения 



• Срок за изпълнение на кетеринг поръчка – минимум 5 работни дни. 
• Осигуряваме продуктите в стилни картонени кутии.  
• Цена за кетеринг доставка за гр. София, кварталите в рамките на 

околовръстен път – 20 лв. 
• Безплатна доставка при поръчка над 150 лв. 
• Доставки извършваме от понеделник до петък, от 11.00 – 16.00ч. 
• Можете да получите поръчката си в шоколадовата ни къща, на бул. 

Македония 10.  
• След одобрение на оферта, сумата се заплаща 100% авансово. 
• Всички цени са крайни, с 20% ДДС.  

 

Общи условия 



За всяко събитие предлагаме от нашите ръчно изработени  

занаятчийски бонбони и трюфели от колекцията  

на шеф Петко Мирчев! 

Създадени с пресни ганаши, със срок на годност 30 дни и неочаквано 
атрактивни комбинации като – бонбон с шарена сол, с дюлева ракия и 

много още… 

 
Шоколадовата 

ни колекция 
 



За всеки ваш повод фирмен или личен,  
предлагаме специални мусови торти, с които ще създадете 

незабравими емоции, вкусове, спомени. Различните торти в България! 
И не само! 

 



Благодарим ви за щастието да разгледате нашите предложения и за 
мъдрото решение да изберете нас! 

Не се колебайте да ни изпратите мейл – info@chicolatti.com или да 
звъннете за информация на Силвия Тодорова – тел. 0888312050 

 
www.chicolatti.com 

 
Гр. София, бул. Македония 10 

 
В сайта и във фейсбук страницата ни – Chicolatti, ще откриете всички 

шоколатиерски и сладкарски курсове за малки и големи, тийм билдинг 
програми, събития, които организираме с душа! 

 
Бъдете здрави и винаги следвайте мечтите си! 

mailto:info@chicolatti.com
http://www.chicolatti.com/

