
СЪБИТИЕ 
ОT ПЪРВАТА 
ХАПКА

КЕТЪРИНГ



За Вашето фирмено събиране, корпоративно 
мероприятие, частно парти или семеен повод 
ние от Пантастик Кетъринг предлагаме богат  
избор от палачинкови плата от сладки, солени  
и пълнозърнести палачинки и напитки.

За Вашето успешно и безгрижно представяне 
ние залагаме на:

КАЧЕСТВО 
Нашите продукти са произведени от отлични 
суровини с контролиран произход и доказани 
вкусови качества.

РАЗНООБРАЗИЕ 
Непрекъснато обогатяваме продуктовата 
гама, за да удовлетворим и най-изобрета-
телните клиенти.

ДОСТЪПОСТ
Предлагаме широка гама вкусове на съвсем
достъпни цени.

КАК ДА ПОРЪЧАМЕ?
За да обработим Вашето запитване навреме, 
моля свържете се с нас минимум 2 дни преди 
Вашето събитие.

Поръчки приемаме всеки ден от 10ч до 22ч 
на телефон 0899/910 895, както и на e-mail: 
pantastic.bg@abv.bg

ДОСТАВКА
При поръчки над 100лв. с ДДС доставката е 
безплатна.*

КАК ДА ПЛАТИМ?
Можете да заплатите в брой при доставка или
по банков път. Моля изпратете ни Вашите данни  
за фактура на горе посочения e-mail.

*Доставката се извършва в еднократни 
алуминиеви плата, които могат да се сервират 
директно пред Вашите гости.

ЗА ВАШЕТО
СЛАДКО, СОЛЕНО 
ИЛИ СМЕСЕНО 
СЪБИТИЕ.



СЛАДКИ ПАЛАЧИНКИ 

Шоколад, банан и бисквити
840 гр. 

Шоколад, банан и сметана
810 гр.  

Специал 
Шоколад, сметана, кокосови стърготини 
и шоколадови пръчици

1020 гр.  

Сладък макс
шоколад, банан, сметана, бисквити, лешници, 
кокосови стърготини, карамел 

1170 гр.  

Mед и орехи
540 гр.  

* Шоколадът на сладките палачинки може да бъде бял, кафяв, черен натурален, смесен или Nutella

 * 1,3,7

 * 1,3,7

 * 1,3,7,8

 * 1,3,7

 * 1,3,7,8

Шоколад, сметана и бисквити
630 гр.  

 * 1,3,7



Луканка, топено сирене и 
сирене чедър
720 гр.  

Свинско филе, топено сирене 
и сирене чедър
720 гр.  

Шунка, сирене и топено 
сирене 
780 гр.  

Пилешко филе, кашкавал и 
сирене чедър
810 гр.  

Солен макс
свинско филе, шунка, луканка, кашкавал, 
топено сирене и сирене чедър

1170 гр.  

Четири сирена
сирене, кашкавал, топено сирене и сирене чедър

1020 гр.   * 1,3,7

 * 1,3,7

 * 1,3,7

 * 1,3,7

 * 1,3,7

 * 1,3,7

СОЛЕНИ ПАЛАЧИНКИ 



Kонфитюр и сирене 
ягода или боровинка

660 гр.  

Шоколад и лешници
540 гр.  

Пилешко филе, кашкавал и 
салата айсберг
810 гр.  

Пилешко филе, сирене и
пресни краставички
720 гр.  

ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТИ, 
ПРИЧИНЯВАЩИ АЛЕРГИИ ИЛИ 
НЕПОНОСИМОСТ:

1. Зърнени култури, съдържащи глутен 
2. Ракообразни и продукти от тях 
3. Яйца и продукти от тях 
4. Риба и рибни продукти 
5. Фъстъци и продукти от тях 
6. Соя и соеви продукти 
7. Мляко и млечни продукти 
8. Ядки, а именно: бадеми, лешници, орехи,   
    кашу, пеканови ядки, орехи макадамия 
    или орехи Куинсленд или продукти от тях 
9. Целина и продукти от нея 
10. Синап и продукти от него 
11. Сусамово семе и продукти от него 
12. Серен диоксид и сулфити 
13. Лупина и продукти от нея 
14. Мекотели и продукти от тях.

 * 1,3,7

 * 1,3,7,8

 * 1,3,7

 * 1,3,7

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПАЛАЧИНКИ 

* Шоколадът на сладките палачинки може да бъде  
   бял, кафяв, черен натурален, смесен или Nutella



1,30 лв. 

1,10 лв.

1,10 лв.
 

1,30 лв.

1,10 лв.

Coca-Cola  0,500 l  
 
Coca-Cola  0,330 l
 
Coca-Cola Zero  0,330 l
 
Fanta Orange  0,500 l
 
Fanta Orange  0,330 l
 

Sprite  0,500 l
 
Sprite  0,330 l
 
Банкя  0,500 l
 
Cappy  0,200 l 
портокал, ябълка, праскова

 

1,30 лв.

1,10 лв.

0,80 лв.

0,85 лв.

* Цените са в български лева с включено ДДС

НАПИТКИ
ПРОДУКТИ НА COCA-COLA

Цена за брой Цена за брой



КОНТАКТИ

Ивелин Славов
МЕНИДЖЪР 
 
tel. +359 899 910 895

е-mаil: pantastic.bg@abv.bg

web: www.pantastic.bg


