
LA PASTARIA CLUB & LA SELEZIONE



La Pastaria е едно семейство от ресторанти, създадени с отношение към емоцията 
от италианския вкус и споделените кулинарни изживявания. 

Независимо в кой от ресторантите ни гостувате - в София, Варна или Разград,  
винаги ви посрещаме като част от нашето семейство.

ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕМЕЙСТВОТО НА LA PASTARIA
КЛУБНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ НА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ LA PASTARIA
Бъдете част от Семейството на La Pastaria
и приемете нашите вкусни привилегии и апетитни подаръци.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
Участвате в ексклузивни промоции с големи награди, ползвате намаления и 
продукти La Pastaria и La Selezione с преференциални условия.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?
Член на клуба може да стане всеки гост на ресторантите La Pastaria. За да получите своя 
индивидуална клубна карта, достатъчно е да заявите желание и да попълните формуляр.  
Цената на картата е 1.95 лв.

КАК ПОЛУЧАВАТЕ БОНУС ТОЧКИ?
При всяко посещение в ресторанти La Pastaria притежателят на клубна карта  
трупа бонус точки!

1 бонус точка за всеки 3 лева от сметката ви в La Pastaria
10 бонус точки, които ще бъдат добавени към точките от сметката ви при тагване във Facebook 
страницата на ресторанти La Pastaria: facebook.com/RestaurantsLaPastaria

100 бонус точки при направена резервация за вас и още 10 ваши приятели



5%

1O%

15%

ОТСТЪПКИТЕ СА
НЕЩО ЧУДЕСНО, НАЛИ!

СРЕЩУ 100 ТОЧКИ 
2 талона за 5% отстъпка от сметката ви в ресторант La Pastaria или 
при поръчка за дома или офиса

СРЕЩУ 200 ТОЧКИ
2 талона за 10% отстъпка от сметката ви в ресторант La Pastaria или 
при поръчка за дома или офиса

СРЕЩУ 200 ТОЧКИ - ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ЗА 30 ЛВ.
или 25 лв. отстъпка от сметката 

СРЕЩУ 300 ТОЧКИ 
2 талона за 15% отстъпка от сметката ви в ресторант La Pastaria или 
при поръчка за дома или офиса

СРЕЩУ 300 ТОЧКИ - ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ЗА 50 ЛВ.
или 50 лв. отстъпка от сметката

100
т о ч к и

200
т о ч к и

300
т о ч к и

ДОБРИТЕ СЪРЦА
СИ ПРИЛИЧАТ

La Pastaria ви кани да  съдействате на благотворителните ни инициативи с фондациите 
"Надежда за малките" и "Стъпки за България". Заедно с вас можем да подпомагаме  
още по-ефективно децата в два Центъра за настаняване от семеен тип, наречени  
"Малката къща", както и да обучаваме в професионални умения младежи  
в неравностойно положение.

Участвайте, като дарите част от вашите бонус точки:

СРЕЩУ 100 ТОЧКИ
La Pastaria дарява от ваше име 10 лв. за благотворителност

СРЕЩУ 100 ТОЧКИ
Едно от децата, обгрижвани от Фондация "Надежда за малките" и от La Pastaria, получава 
торта за рождения си ден

Повече информация за благотворителните ни инициативи можете да получите  
от Управителите на ресторанти La Pastaria.



В СЕМЕЙСТВОТО  
НА LA PASTARIA СПОДЕЛЯМЕ
ВКУСНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ, ДОБРОТО ВИНО  
И РАЗХОДКИТЕ ИЗ ИТАЛИЯ

СРЕЩУ 5000 ТОЧКИ
Подаряваме ви участие в уникалния карнавал  
с маски във Венеция!

СРЕЩУ 1000 ТОЧКИ*
Получавате уикенд във винарна в България

СРЕЩУ 100 ТОЧКИ И 39 ЛВ.**
Получавате покана да участвате в частна дегустация 
на ястия и вина, които ще бъдат включени в новите 
подлистници, сезонни менюта и винени листи на верига 
ресторанти La Pastaria.

5000
т о ч к и

1000
т о ч к и

*Бонус точките следва да са натрупани от 1 януари  
до 1 декември на текущата календарна година.
**Датите на дегустациите се обявяват една седмица 
предварително на сайта lapastaria.net.

СРЕЩУ 500 ТОЧКИ 
натрупани в рамките на текущата 
календарна година, получавате  
карта с 10 % постоянна отстъпка 
 
СРЕЩУ 750 ТОЧКИ  
натрупани в рамките на текущата 
календарна година, получавате  
карта с 15 % постоянна отстъпка 

500
т о ч к и

750
т о ч к и



ВСИЧКИ ОБИЧАТ
ДА ПОЛУЧАВАТ ПОДАРЪЦИ!

СРЕЩУ 100 ТОЧКИ
брандирана готварска престилка La Selezione

СРЕЩУ 100 ТОЧКИ И 25 ЛВ.
цяла работна седмица обедно меню по ваш избор

СРЕЩУ 200 ТОЧКИ
торта за рождения ви ден,  
която можем да доставим до вашия дом или офис
/с предварителна заявка/

СРЕЩУ 300 ТОЧКИ
брандиран ролер La Pastaria за приготвяне на прясна паста

100
т о ч к и

200
т о ч к и

300
т о ч к и



10
лева

НАЗДРАВЕ 
ОТ LA PASTARIA!
СРЕЩУ 100 ТОЧКИ 
10 лв. отстъпка от цената на всяка бутилка  
от винената листа на La Pastaria

СРЕЩУ 150 ТОЧКИ 
брандиран комплект 4 чаши за вино La Pastaria Специален Клиент

СРЕЩУ 200 ТОЧКИ 
бутилка вино до 25 лв. от менюто на La Pastaria Разград

СРЕЩУ 300 ТОЧКИ 
брандирани декантер и комплект 4 чаши за вино

СРЕЩУ 400 ТОЧКИ 
бутилка вино и брандиран комплект 4 чаши за вино

СРЕЩУ 600 ТОЧКИ 
комплект от 3 вина по избор за вкъщи или за консумация  
в ресторант La Pastaria 

СРЕЩУ 1000 ТОЧКИ
комплект от 6 вина по избор за вкъщи  
или за консумация в ресторанти La Pastaria

100
т о ч к и

600
т о ч к и

300
т о ч к и



ТИРАМИСУ ДИФЕРЕНТЕ
150 ГР. 

30
т о ч к и

30
т о ч к и

ДЕСЕРТ ПО ИЗБОР  
И ТОПЛА НАПИТКА
СРЕЩУ 50 ТОЧКИ

ЧИЙЗКЕЙК  
ДИФЕРЕНТЕ
180 ГР. 

30
т о ч к и

50
т о ч к и

ФЪЧ КЕЙК 
СЪС СЕМИФРЕДО
130 ГР. 

НАЙ-СЛАДКАТА СТРАНА  
НА LA PASTARIA
СРЕЩУ 30 ТОЧКИ ПОЛУЧАВАТЕ ДЕСЕРТ 
ПО ИЗБОР ОТ МЕНЮТО НА LA PASTARIA

Десертите се предлагат  
само за консумация в ресторанти La Pastaria.



От нашата кухня за вашата:
КОЛЕКЦИЯТА LA SELEZIONE

Гастрономическата философия на La Pastaria е в това да се постигне 
автентичен италиански вкус и на храната, и за живота. Ето защо в нашата кухня 
всеки ден приготвяме пресни продукти, с които бързо и лесно да направите у 

дома перфектната вечеря по италиански.

КУЛИНАРЕН
МАГАЗИН

ТАЛИАТЕЛЕ

250 ГР. / 30 ТОЧКИ
Прясна паста с естествен вкус и 
аромат, несравними с която и да е суха 
паста или консервирана (дълготрайна)  
прясна паста.

30
т о ч к и



1. СОС ЦЕЗАР
чесън, горчица, сол, оцет, червен 
пипер, сос уорчестър, сос 
табаско, яйца, олио, лимони, 
сирене пармезан

180 гр. / 30  ТОЧКИ

4. СОС  
БОЛОНЕЗЕ
телешка кайма, прошуто, гъби 
печурки, моркови, лук, домати, 
зехтин, целина, сол, черен пипер

180 гр. / 40 ТОЧКИ

7. ДОМАШЕН ВИНЕГРЕТ 
горчица, захар, чесън, оцет, сол, олио, чили, черен 
пипер, риган, балсамов оцет

180 гр. / 30  ТОЧКИ

2. СОС МАРИНАРА
домати, лук, зехтин, чесън,  
сол, черен пипер

180 гр. / 30 ТОЧКИ

5. СОС ПЕСТО 
ДЖЕНОВЕЗЕ 
босилек, пармезан, ядки, зехтин, 
чесън, сол

180 гр. / 50 ТОЧКИ

8. ДОМАШЕН СЛАДЪК ВИНЕГРЕТ
оцет, захар, горчица, чесън, сол, олио, магданоз

180 гр. / 30 ТОЧКИ

3. СОС ПОМОДОРО
домати, чесън, вино, олио, 
брашно, моркови, захар, сол, 
лук, босилек, целина

180 гр. / 30 ТОЧКИ

6. МАСЛИНЕНА 
ТАПЕНАТА
маслини, краве масло, 
аншуа, чесън, зехтин, сол

180 гр. / 40 ТОЧКИ

4
3 5 2 8

7 1 6

40точки

30точки

30точки

50точки 30точки
30точки 40точки

30точки

КУЛИНАРЕН МАГАЗИН



150
т о ч к и

120
т о ч к и

100
т о ч к и

80
т о ч к и

ДОМАШНА ЛИМОНАДА 500 МЛ / 80 ТОЧКИ
100% СОК ОТ СВЕЖИ ЛИМОНИ
Лимонадата е чудесно допълнение към всяко италианско кулинарно преживяване  
във всеки момент от деня или вечерта.

ДОМАШНО ОВКУСЕН ЗЕХТИН 500 МЛ / 100 ТОЧКИ
ЕКСТРА ВЪРДЖИН, ОВКУСЕН С ПОДБРАНИ ПОДПРАВКИ
За средиземноморската кухня зехтинът е една от най-важните съставки. 
Качеството и ароматът му са ключови за вкуса на италианските салати и ястия.

ДОМАШНО ЛИМОНЧЕЛО 500 МЛ / 120 ТОЧКИ
ПРИГОТВЕНО ПО СТАРА ИТАЛИАНСКА РЕЦЕПТА
Лимончелото е най-традиционният италиански ликьор – достоен завършек  
на вашия обяд или вечеря.

ГРАПА MАРКАТИ 500 МЛ / 150 ТОЧКИ
ИТАЛИАНСКА РАКИЯ - Изтънчен вкус за добър старт на всяка вечеря по италиански.

С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

СРЕЩУ 300 ТОЧКИ
Домашна шоколадова торта или торта йогурт с вишни за вкъщи, 14 парчета 

СРЕЩУ 400 ТОЧКИ
Чийзкейк за вкъщи, 14 парчета

КУЛИНАРЕН МАГАЗИН



ВИНЕНА СЕЛЕКЦИЯ
Винената селекция на италиански ресторанти 
La Pastaria винаги е съставена от 
разнообразни като произход, стилистика 
и ценова категория вина. Тя е израз на 
уважението ни към храната, която предлагаме 
и към гостите, за които я приготвяме. 
Всяка бутилка вино в нашата листа се предлага, 
както за консумация в ресторанта, така и за 
закупуване за дома срещу съответен брой точки, 
получен при умножение на цената й по 10. 
При примерна цена на бутилка вино  
от 26.99 лв. х 10 = 269 точки.    
Към бутилката, поръчана за консумация в ресторанта, 
получавате и подарък  - плато Сирена или  
плато Колбаси по избор.

ШАМПАНИЕРА 
ЗА ВИНО 
LA PASTARIA
100 ТОЧКИ
Правилното 
темпериране е 
важна част от 
подготовката 
на виното за 
консумация.

100
т о ч к и

1000
т о ч к и

КУЛИНАРЕН МАГАЗИН

Селекцията на вината в ресторанти La Pastaria се развива и винената листа се променя.  
Информирайте се кои вина се предлагат в ресторанта в момента и направете своя избор на 6 от тях.



ИТАЛИАНСКА 
ВЕЧЕРЯ
ЗА ДВАМА

Четири кулинарни пакета - 
продукти и рецепти за приготвяне 
у дома на вечеря с автентичен 
италиански вкус.

Buon Appetito!



ЗАБАВЛЕНИЯ
В КОЛИЗЕУМА

ПРОДУКТИ
МАСЛИНЕНА ТАПЕНАТА 180 гр. - 1 бр.
ТАЛИАТЕЛЕ 250 гр. - 1 бр.
СОС МАРИНАРА 180 гр.- 2 бр.
СИРЕНЕ ГОРГОНЗОЛА ДОЛЧЕ 180 гр. - 1 бр.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

БРУСКЕТИТЕ
Препечете брускети от селски хляб, натъркайте ги със скилидка чесън и ги полейте със зехтин. 
Още докато са топли, намажете брускетите със сирене Горгонзола.

ПАСТАТА
Затоплете соса “Маринара”, добавете към него накъсан пресен босилек и 2 с.л. зехтин. Сварете 
пастата в подсолена вода за 2,5 минути, отцедете я и я разбъркайте със соса.
Изсипете Маслинената тапената върху пастата и сервирайте.

150
т о ч к и



СРЕЩА НА
МОСТА НА ВЪЗДИШКИТЕ

ПРОДУКТИ
ДОМАШЕН СЛАДЪК ВИНЕГРЕТ 180 гр. - 1 бр.
ТАЛИАТЕЛЕ 250 гр. - 1 бр.
СОС ПОМОДОРО 180 гр. - 2 бр.
СИРЕНЕ АСИАГО 100 гр. - 1 бр.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

САЛАТАТА
Овкусете готов салатен микс с малко сол и Домашен сладък винегрет. Сервирайте в купа, като 
върху салатата наредите резенчета сирене “Асиаго”

ПАСТАТА
Затоплете соса “Помодоро” и добавете накъсан пресен босилек и 2 с.л. зехтин. Сварете пастата в 
подсолена вода за 2,5 минути, отцедете я и я разбъркайте заедно със соса. Сервирайте с усмивка 
и въздишка.

150
т о ч к и



РАЗХОДКА
ИЗ БОЛОНЯ

ПРОДУКТИ
ДОМАШЕН ВИНЕГРЕТ 180 гр. - 1 бр.
ТАЛИАТЕЛЕ 250 гр. - 1 бр.
СОС БОЛОНЕЗЕ 180 гр. - 1 бр.
СОС ПОМОДОРО 180 гр. - 1 бр.
САЛАМЕ ВЕНТРИЧЕЛА - 100 гр.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

САЛАТАТА
Овкусете с малко сол и “Домашен винегрет” готов салатен микс и сервирайте в купа.

ПАСТАТА
Затоплете заедно сосовете “Болонезе” и “Помодоро”. Добавете към тях накъсан пресен босилек и 
2 с.л. зехтин. Сварете пастата в подсолена вода за 2,5 минути, отцедете я и я разбъркайте със соса. 
Сервирайте в чиния върху препечени брускети, натрити със скилидка чесън и поляти със зехтин. 
Украсете с розички от Саламе Вентричела.

150
т о ч к и



ПРИСТАНИЩЕТО
НА ГЕНУА

ПРОДУКТИ
СОС ЦЕЗАР 180 гр. - 1 бр.
ТАЛИАТЕЛЕ 250 гр. - 1 бр.
СОС ПЕСТО ДЖЕНОВЕЗЕ 180 гр. - 1 бр.
ПРОШУТО ДИ ПАРМА 100 гр.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

САЛАТАТА
Овкусете готов салатен микс с малко сол и сос “Цезар” и го сервирайте. 

ПАСТАТА
Изсипете песто “Дженовезе” в купа, добавете накъсан пресен босилек и 2 с.л. зехтин и оставете 
на стайна температура. Сварете пастата в подсолена вода за 2,5 минути, отцедете и разбъркайте 
заедно със соса. Ако сосът е гъст, разредете с малко от водата, в която се е варила пастата. 
Сервирайте в чиния и поставете розички Прошуто ди Парма върху пастата или салатата.

150
т о ч к и



БРИЗ ВАРНА
К-КС ПИКАДИЛИ ПАРК,  

БУЛ. “КНЯЗ БОРИС” I, ПРИМОРСКИ ПАРК - ВАРНА
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 089 793 8733

ДРАГОМАН ВАРНА
УЛ. “ДРАГОМАН” 45

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 089 677 99 35
ЗА ДОСТАВКИ ДО ДОМА И ОФИСА: 08765 72 782; 087654 72 782

ЛОЗЕНЕЦ СОФИЯ
УЛ. “БИГЛА” 56

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 089 550 06 06
ЗА ДОСТАВКИ ДО ДОМА И ОФИСА: 089 550 06 05 

СОФАРМА СОФИЯ
УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" 5, КВ. ИЗТОК, К-КС СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС, ПАРТЕР

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И ЗА ДОСТАВКИ ДО ДОМА И ОФИСА: 089 550 06 05

РАЗГРАД
УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 4

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 084 660 839 

La Pastaria си запазва правото за промени по условията, продуктите, промоциите и отстъпките.


