
Празнична салата
/свежо съчетание от авокадо, домати, краставици, маслини таджаска,

стръкчета рукола, валериана и тунквано бито сирене в ядки/

 
Антре

Сьомгово пуше с мус от скампи и кора от водорасли в
акомпанимент с чътни от манго и конфитюр от 

червен лук
 

Лимоново сорбе
 

Основно ястие
 

Дует от пилешки гърди с рикота, млад спанак, кедрови ядки,

пушен домат в съчетание от  свински ролетин с кълцано
червено месо, цветни чушки, сирене ементал, кестени поднесени
с мачкани кореноплодни зеленчуци, топла салата от горски гъби

и киноа в деми сос
 

Новогодишна Баница с късмети
 

Селекция от деликатесни колбаси и сирена
/сирене бри, чедър, горгонзола, патешко магре, свински врат тракия, луканка/

 
Палитра от прясно изпечени хлебчета

 
Сезонни Плодове

 
Десерт

Ентреме с карамелов  мус
“Тиа Мариа’’

Празничната Новогодишна вечер включва: многостепенно меню, отворен бар с алкохолни и
безалкохолни напитки; развлекателна празнична програма с участието на – водещ Христо
Димитров /Тито/; DJ, Георги Шопов – победител в Гласът на България, Георги Дюлгеров (певец,

също участвал в различни музикални формати), фолклор, латино танци, томбола и 

забавни игри.

190лв
190лв  



Празничната Новогодишна вечер включва: многостепенно меню, отворен бар с алкохолни и
безалкохолни напитки; развлекателна празнична програма с участието на – водещ Христо
Димитров /Тито/; DJ, Георги Шопов – победител в Гласът на България, Георги Дюлгеров (певец,

също участвал в различни музикални формати), фолклор, латино танци, томбола и 

забавни игри.

Празнична салата
/свежо съчетание от авокадо,домати,краставици,маслини
таджаска,стръкчета рукола,валериана и соево сирене тофу/

 
Антре

Ризото със шампанско,чери домати и аспержи
 

Лимоново сорбе
 

Основно ястие
 

Воловани с бейби спанак, горгонзола и орехи с 

чедър сос
 

Новогодишна Баница с късмети
 
 

Селекция от деликатесни колбаси и сирена
/сирене бри, чедър, едам, кашкавал с маслини и чушки/

 
Палитра от прясно изпечени хлебчета

 
Сезонни Плодове

 
Десерт

Ентреме с карамелов  мус
 “Тиа Мариа”

190лв
190лв  



Празничната Новогодишна вечер включва: многостепенно меню, отворен бар с алкохолни и
безалкохолни напитки; развлекателна празнична програма с участието на – водещ Христо
Димитров /Тито/; DJ, Георги Шопов – победител в Гласът на България, Георги Дюлгеров (певец,

също участвал в различни музикални формати), фолклор, латино танци, томбола и 

забавни игри.

 Салата  “Бъкс Бъни’’
 

/чери доматчета, свежи салатки, краставици, бейби
моцарелки, маслинки и начоси/

 

Основно ястие
 

Пилешко филе “Кордон Бльо’’
/фарширован джоб от филе със плънка от сиренегауда в хрупкава
корича поднесено с картофени усмивки, топчета от моркови и

чедър сосче/
 

Новогодишна Баница с късмети
 

Вкусни пръчици от луканка и кашкавал
 

Прясно изпечено хлебче
 

Сезонни Плодове
 

Десерт
Ентреме с карамелов мус

“Тиа Мариа’’

 
 

120лв
120лв  


