
Новогодишен куверт
Вариант 1 - 140 лв
Салата „ Бурата ” – 250 гр.

(сирене Бурата, мариновани кореноплодни зеленчуци, грилована тиквичка, 
карамелизиран червен лук, пресен пипер, чери домат)

Галантин от мляно пилешко филе – 180 гр.
(бавно готвено месо, поднесено с глазирани аспержи, рагу от

чери домати и домашна майонеза)

Филе „ Кардинал” – 350 гр.
(свинско бон филе с фарш от гъши дроб и горски гъби,

пушено сирене и прошуто, поднесено със сезонни зеленчуци,
кадифено пюре от пащърнак и карфиол)

Селекция сирена и мезета – 60 гр.
(прошуто, кайзер пастърма, кашкавал, чедър)

Традиционна баница с късмети – 70 гр.

Хлебчета с жива закваска и кокосово масло – 2 бр./60 гр.
(бяло и пълнозърнесто)

Десерт „ Новогодишна целувка ” – 140 гр.
(въздушен орехов блат, бял шоколадов ганаш с червени плодове, мус от 

белгийски шоколад и целувка)

Напитки:
Минерална вода „ Банкя ” 330 мл.

Безалкохолна напитка 250 мл.
Аператив 100 мл.

(по избор ракия „Бургаска мускатова” или водка „Финландия”)
Чаша вино 150 мл.

(бутикова изба „Ялово”)
Чаша шампанско 80 мл.

Новогодишна програма:
DJ Damage  |  Водещ  |  Комедийна магия  |  Томбола

Вариететна програма – балет „ Арт Денс ”
Музика на живо - саксофон

Изпълнител на живо

И още нещо......
Телефон за резервации: 0896 01 22 22

РЕСТОРАНТ СИН САЛОН



Телефон за резервации: 0896 01 22 22

Френска салата – 250 гр.
(микс свежи салатки, рукола, френски боб, маринован артишок, сушени 

домати, мус от сирена, пармезан, филиран бадем)

Сирене „ Бри ” – 180 гр.
(в нежна панировка от филиран бадем, поднесено върху карамелизиран 

ананас и малинов сос)

Стек от сьомга – 350 гр.
(поднесен със зеленчуков стак и лек сос „ Холандез”)

Селекция сирена и мезета – 60 гр.
(прошуто, кайзер пастърма, кашкавал, чедър)

Традиционна баница с късмети – 70 гр.

Хлебче с жива закваска и кокосово масло – 2 бр./60 гр.
(бяло и пълнозърнесто)

Десерт „ Новогодишна целувка ” – 140 гр.
(въздушен орехов блат, бял ганаш с червени плодов, мус от белгийски 

шоколад и целувки)

Напитки:
Минерална вода „ Банкя ” 330 мл.

Безалкохолна напитка 250 мл.
Аператив 100 мл.

(по избор ракия „Бургаска мускатова” или водка 
„Финландия”)

Чаша вино 150 мл.
(бутикова изба „Ялово”)
Чаша шампанско 80 мл.

Новогодишна програма:
DJ Damage  |  Водещ  |  Комедийна магия  |  Томбола

Вариететна програма – балет „ Арт Денс ”
Музика на живо - саксофон

Изпълнител на живо

И още нещо......

Новогодишен куверт
Вариант 2 - 140 лв

РЕСТОРАНТ СИН САЛОН



Телефон за резервации: 0896 01 22 22

РЕСТОРАНТ СИН САЛОН

Салата от свежи зеленчуци и сирене
(краставици, домати)

Пилешки филенца с пържени картофки
(в хрупкава панировка, поднесени с млечен сос)

Традиционна баница с късмети – 70 гр.
(поднесен със зеленчуков стак и лек сос „ Холандез”)

Хлебчета с жива закваска и кокосово масло – 2 бр./60 гр.
(бяло и пълнозърнесто)

Десерт „ Новогодишна целувка ” – 140 гр.
(въздушен орехов блат, бял шоколадов ганаш с червени плодове, мус 

от белгийски шоколад и целувка)

Напитки:
Минерална вода „ Банкя ” 330 мл.

Натурален сок 250 мл.
Чаша детско шампанско 80 мл.

Новогодишна програма:
DJ Damage  |  Водещ  |  Комедийна магия  |  Томбола

Вариететна програма – балет „ Арт Денс ”
Музика на живо - саксофон

Изпълнител на живо

И още нещо......

Новогодишен куверт
Деца- 85 лв


