
Храни и напитки на 29,  30 Декември и на  01 и 02 Януари.

Закуска: на блок маса от 07:30ч. до 10:00ч.

Междинно хранене : от 10:00ч. до 12:00ч. – плодове, сладки, чай, кафе,
безалкохолни напитки, трапезна вода, сода.

Обяд и вечеря : на  блок маса

Обяд : от 12:00  до 14:00 часа

● салати - 5 вида
● студени предястия -2 вида
● супи – 2 вида ( месна и безмесна)
● скара, месно ястие, безмесни- 2 вида.
● гарнитури –  2 вида
● сосове – кетчуп, майонеза, горчица.
● десерти – сухи сладки
● плодове
● мляко– кисело и плодово

Вечеря: от 18:30 до 21:00 часа

● Същото като обедното- топли и студени ястия, салати, десерти,
плодове.

Следобедна закуска : от 16:00 до 17:00 часа.

● Следобедно кафе, чай, безалкохолни напитки, трапезна вода,
сода.
● Сладки, плодове.

Бар- Напитки от 10:00 до 22:00 часа.

● Неограничено - местни безалкохолни напитки като кока кола,
сода, тоник, фанта, трапезна вода, сокове от Посмикс, коктейли.

● Неограничено -  местни алкохолни напитки като бира, вино,
ракия, водка, джин, бренди, уиски, ликьори, мастика, мента,
коктейли (напитките се сервират в чаши).

Храни и напитки на 31.12.2021г.- закуска на блок маса от 07:30ч.
до 10:00ч., междинна закуска от 10:00ч. до 12:00ч., обяд на блок маса



от 12:00ч. до 14:00ч. Напитки от 10:00ч. до 20:00ч. Празнична вечеря
от 20:00ч. до 02:00ч.

Празничната вечеря (31.12.2021) е по меню от 20:00ч. до
02:00ч. По време на празничната вечеря ще има оркестър и
музикално- вариететна програма. В полунощ- фойерверки,
чаша шампанско и традиционни хорà. Новогодишна томбола
от 01:00ч.

Новогодишно меню
Ресторант “Плиска”

1. Овчарска салата- краставици, домати, лук, печен пипер,
шунка, губи, кашкавал, сирене, яйце.
2. Предястие- Кордон бльо с френски сос, лозови сърми.
3.Основно- Свинска вратна пържола, пилешки шиш, печен сос и
гарнитура- задушени зеленчуци, картофи соте.
4. Следястие - плато "Наздраве" – луканка и кашкавал .
5. Новогодишна баница с късмети .
6. Десерт - торта, плодове .
7. Напитки



- безалкохолни напитки – кола, фанта, мин. вода
- аперитив – 100 гр. ракия
- вино-   бяло или червено вино, сервирано в гарафи
- шампанско- ¼ бутилка

* На 31 Декември вечерята ще започне в 20.00 ч. по фиксирано Гала меню, а напитките,
посочени в Новогодишното меню ще се сервират до 23.00 ч. След този час, до сутринта
на 01 Януари 2022г., напитките и храните, включени в цената са само тези изброени в
Новогодишното меню. Всички поръчки за храни и напитки в часовите рамки 23:00ч. на
31.12.2021г. до 07:30ч. на 01.01.2022г., извън включените в менюто на Новогодишната
вечеря, са предмет на допълнително заплащане.


