
Вашето зап�мнящо се 
събитие в

 Bamboo Urban - Food & Music

 
София, Студентски град, ул. Акад. Йордан Йосифов 1

 тел: 0895 544 165
https://urban.bambooclubs.bg



Bamboo Urban - Food & Music

Bamboo Urban food & music предоставя възможност за
организация на ексклузивни лични празници и специални събития.
Съчетанието от модерна обстановка, разнообразно меню и
първокласно обслужване са предпоставки за стилно и
незабравимо тържество.
 
Звукът на саксофон или цигулка, както и изпълнителите на живо в
различни музикални стилове , са детайли от цялостното
преживяване на Bamboo Urban, които биха направили празника Ви
истинско събитие.

Капацитет: до 220 души на закрито
Локация: гр.София, Студентски град, ул. Йордан Йосифов 1 
Вечерна програма: съгласно обявения на официалния уебсайт
календар със събития - https://urban.bambooclubs.bg/eventscalendar/
 



Услуги

Наргиле

Авторски 
коктейли

Разнообразно 
меню

Dj и изпълнители на
живо

*Промоционални цени 
за бутилки алкохол



Камембер и грозде, поднесени на малък шиш 
 
Свеж пъпеш с италианско прошутo на малък шиш 
 
Синя слива, пълнена с мус от сирена 
 
Брускети с пушена сьомга и филаделфия 
 
Скарида с тиквичка , копър и суит чили 
 
Рулца от пушена сьомга с филаделфия, див лук и каперси 
 
Рулца от грилован патладжан с босилково песто, фета сирене и чери домати 
 
Рулца от тиквички с мус от крема сирене, копър, чесън и сушени домати 
 
Чери домати и бейби моцарела със свеж босилек, поднесени на малък шиш
 
Мини Цезар салата 
 
Свежа салата със спанак, ягоди и филиран бадем 
 
Хрупкави гризини с прошуто 
 
Пилешки пръчки с черен сусам в мус от хумус 
 
Свински полпетини с моцарела и чери домат 
 
Мини еклери с шоколадов мус и кора от портокал 
 
Панакота със сладко от праскови и мента 
 
Фонтан от шоколад със сезонни плодове 
 

Кетъринг меню за Welcome drink



 
 

Гръцка салата

Салата Витамина (морков, червено цвекло,ябълка, орехи, сирене горгонзола, портокалов

дресинг)

Капрезе (белени домати, прясна моцарела, кедрови ядки и домашно босилково песто)

Цезар по оригинална рецепта 

Микс от свежи листни салати с авокадо, чери домати, пармезан, тиквени  и слънчогледови

семки, овкусена със зехтин и балсамико 

Плато разядки с пълнозърнест хляб (Тарама хайвер , Хумус  , Мус от сирена и Маслинова

паста)

Брускети с мус от филаделфия , пушена сьомга, лимон и копър 

Хрупкави пилешки филенца в Панко панировка с млечен сос 

Пикантни пилешки филенца с ароматни зеленчуци

Крехки пилешки карета върху канапе от домашно картофено пюре, сос териаки и гъби

Скалопини от свинско бон филе с гъби върху канапе от картофено пюре и печен сос 

Свински кюфтенца с пресни пържени картофки и домашна лютеница 

*Предложеното меню е примерно и подлежи на промени.

(сервирано в плата)

П�епо�ъчано меню за �ече�я



 
 
Вариант 1
 
* Селска салата – 300 гр.
*  Лимоново пилешко филе със Тартар и черен ориз – 300 гр.
* Домашно приготвен чийзкейк с филаделфия и бял шоколад – 150 гр.
* Микс ядки – 50 гр.
* Минерална вода / безалкохолно – 330 мл.
 
                       
Вариант 2
 
* Салата Капрезе – 300гр 
* Стек от свински врат със сладки картофи - 300 гр.
* Бисквитена торта с маскарпоне и Нутела – 150 гр.
* Микс ядки – 50гр  
* Минерална вода / безалкохолно – 330мл 
 
 

Варианти за Сет меню



М�зикални
събития

Понеделник - Hola Havana night

Вторник - Hip Hop & Bg Commerce
party

С�яда - Flash dance 90's dance hits

Чет�ъртък - Commercial party with 
li�e vocal

Петък - Greek night / Bamboo li�e band

Събота - Bamboo li�e band - Balkan
night

Неделя - Soul deep & Nu disco sounds/
Funky groo�es vi�es



Събития



Интериор 



Градина



Bamboo

Urban

 

 

Facebook:
Bamboo Urban

Instagram:
@bamboo_urban_sofia

https://urban.bambooclubs.bg

Website & email: 

Contact us:

+359 (0)895 544 165

urban@bambooclubs.bg


