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Мени 1

Мешана свежа салата 
(рукола чипс, марула, зелка, 
морков, цвекло, дајкон, 
краставица, шери домати, 
семки)

Салати

Свински пршут
Кулен
Димен врат
Димена печеница
Кашкавал
Сирење
Шери домат
Маслинка
Пилешка крем салата

Ладно предјадење

Роловани крцкави стапчиња 
со топен крем од чедар 
кашкавал

Топло предјадење

Пилешко марокана 
(пилешко, пелат, пиперка, 
босилек, маслинки)

Свински ребра во фурна со 
мед и барбикју сос 
Гарнир
(рестован компир со сезонски 
зеленчук)

Селекција на лепчиња

Главно јадење

Панакота со малини и 
вишна

Десерт

Менито вклучува: Aпартман за младенците, професионално осветлување, 
невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, 
ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа
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Мени 2

Рукола салата 
(рукола, сув домат, моцарела, 
модар домат на скара, крем 
балсамико, пармезан)

Мешана свежа салата 
(рукола чипс, марула, зелка, 
морков, цвекло, дајкон, 
краставица, шери домати, 
семки)

Салати

Говедски пршут
Мортадела со ф’стак
Кулен
Пилешко голд филе
Биено сирење
Овчо сирење
Кашкавал
Шери домат и суво овошје
Маслинка
Урнебес салата

Ладно предјадење

Свинско буритос со барбикју сос
Крокет со панцета и кашкавал

Топло предјадење

Телешко печење под вршник
со морков и сос од куркума
Пилешко парма
(пилешко, пармезан и сусам)

Гарнир
(варена брокула и ориз)

Селекција на лепчиња

Главно јадење

Мус со темно чоколадо и 
малина 

Десерт

Менито вклучува: Aпартман за младенците, професионално осветлување, 
невестинска торта, декорирана сала, организирање матично,  шампањ, веб 
страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа
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Мени 3

Розбиф салата 
(марула, спанаќ, киноа, круша, 
ладен розбиф, дресинг сос)

Цезар салата 
(марула, пилешко, кубети, 
пармезан, крем балсамико, 
дресинг сос)

Салати

Свински пршут
Мортадела рустика
Кулен
Димен врат
Пармезан и бадем
Биено сирење
Полнет шери домат и грозје со 
крем од горгонзола
Тиквички со крцкава панцета
Чипс од компир
Цвекло крем салата

Ладно предјадење

Брускета Ксантика
Шампињони на жар
Похована зденка и крокета
Роловано стапче
Хани мастерд сос

Топло предјадење

Свински медаљон во глазура
од црвено вино
Пилешко роловано со топено
сирење, сув домат и 
горгонзола сос
Јунешки мускул
Гарнир
(цвекло на пареа со козјо сирење
и пињоли)

Селекција на ржани нутри
лепчиња и бело лепче

Главно јадење

Чиз кејк (Cheesecake) 

Десерт

Менито вклучува: Aпартман за младенците и три соби на користење, 
професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, 
организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за 
музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа
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Мени 4

Биф салата во тортиља
(рамстек, марула, спанаќ, шери
домат, пармезан, балсамико
крем, свежи шампињони)

Капрезе салата
(домат, моцарела, песто)

Таратур со ореви

Салати

Далматински пршут
Говедски пршут
Кулен
Димена печеница
Пармезан со суво овошје
Камамбер
Овчи кашкавал
Рокфорд
Полнет шери домат и грозје со 
крем од горгонзола
Тиквички со крцкава панцета
Чипс од компир
Руска салата
Пилешка салата

Ладно предјадење

Панирани гамбери со кокос и рукола
Похована зденка, кашкавал, крокета
Свинско буритос во барбикју сос
Пилешко на орли со црн сусам

Топло предјадење

Соте строганов
(телешки рамстек, печурки)

Свинско филе на таљати со сос
од шафран
Пилешки шашлик
(пилешко, пиперка, шери, 
печурка, тиквица)

Гарнир
(прокељ, печурки, ориз)

Селекција на ржани нутри
лепчиња и бело лепче

Главно јадење

Мус од бело чоколадо и 
сладолед јагода

Десерт

Менито вклучува: Aпартман за младенците и три соби на користење, 
професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, 
организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за 
музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа
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Македонско мени

Македонска салата
(домат, пиперка печена, кромид, 
магдонос)

Мешана свежа салата 
(рукола чипс, марула, зелка, 
морков, цвекло, дајкон, 
краставица, шери домати и 
семки)

Таратур со ореви

Салати

Димено месо на коцки
Овчи кашкавал
Биено сирење
Младо сирење
Кајмак
Козјо сирење
Ајвар
Макало

Шарпланинска плоча

Гравче тавче
Сарма со мелено месо
Полу сува пиперка

Топло предјадење

Бавно печено јагнешко
печење со блитва
Тетовско жуле
Шарска плескавица
Гарнир
(пекарски компир)

Лепиња и пиперки

Главно јадење

Баклава со ореви
Слатко од смокви

Десерт

Менито вклучува: Aпартман за младенците и три соби на користење, 
професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, 
организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за 
музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа
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Шведска маса

Егзотик салата
Капрезе салата
Цезар салата

Салати

Свински буритос
Пилешко буритос
Вегетаријански буритос
Бомбици од мешано сирење
Полнети печурки со моцарела
Полнети шери домати и грозје со 
крем од горгонзола

Експонат со буритоси

Свински пршут
Говедски пршут
Далматински пршут
Далматински кулен

Експонат со свински 
бут - икебана

Бри
Камамберт
Рокфорд
Моцарела
Бела дона
Биено сирење
Овчи кашкавал
Овчо сирење

Експонат со сирења

Пита со спанаќ
Пита со сирење
Проја
Лиснати кифлици
Нутри лепчиња
Бело лепче

Селекција на лиснатици 
и пити Главно јадење

Тава Ксантика
(модар домат, тиквица, пиперка, кромид, 
мелено месо, свинско месо, пилешко месо)

Селско месо во тиква
Купка
(увијачи, ражничи, свинска вешалица, колбас, 
пилешки стек, бомбици од мелено месо)

ДесертКрем салати

Експонат со мињони овошни и 
чоколадни
Ситни колачи
Експонат со резбано овошје

Пилешка крем салата
Цвекло салата со ореви
Урнебес салата

Менито вклучува: Aпартман за младенците и три соби на користење, професионално 
осветлување, невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, 
веб страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа
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Мени пијалок

Ракија, Пиво (Скопско, Скопско Смут и Златен Даб)

Наливно вино
Газирани сокови (Кока Кола, Фанта, Швепс)

Негазирани сокови, Минерална и природна вода

Мени 1

Ракија, Пиво (Скопско, Скопско Смут и Златен Даб, 
Амстел, Хајнекен)

Сортно вино
Газирани сокови (Кока Кола, Фанта, Швепс)

Негазирани сокови, Минерална и природна вода
Жестоки пијалоци (коњак, водка, узо, шток, џин, 
мартини) 

Мени 2

Додатоци со доплата

Виски, Летни коктели
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