
Expo City Hall - 
хотел Best Western Plus Expo Hotel Sofia

ПОДГОТВИЛИ СМЕ 
ИСТИНСКИ ПРАЗНИК С ЯНА КАМЕНОВА, 

невероятна храна и обслужване, което ще ви впечатли!

   Коктейл за добре дошли
   Тематична вечер в бляскавата бална зала на хотела
   Специален гост изпълнител – Яна Каменова
   DJ програма през цялата празнична нощ
   Новогодишна вечеря в 5-степенно меню
   Алкохолен и безалкохолен бар /UNLIMITED/ 
    с включени неограничени селектирани вносни напитки 
   Томбола с безброй награди и изненади
   Безплатен паркинг, ползване на фитнес център, Wi-Fi



Салата Каная асорти
/розов домат, краставица, мус от патладжан, 

хумус от Марокански нахут, печена чушка, биволска бейби моцарела, 
арабска питка, маслини Таджаска и босилеково песто /

Предястие
СЬОМГОВО РОЛЕ С ХАЙВЕР

/Палачинка с био яйце, нежно попълнена с норвежка топло 
пушена сьомга, кисели краставички, сирене Филаделфия, 

компанирано с хайвер и селекция кълнове/

Основно ястие
ДУО ОТ ФЕРМЕРСКО МЕСО

/ Свинско бон филе и царевично пиле, пълнено с каперси, 
сушени домати и скаморца, обвито с хамон и гарнирано с печен картоф, 

глазирани броколи, моркови и сос от горски гъби/

Прясно изпечени хлебчета
Селектирани колбаси и сирена

/плато с луканка, филе Елена, Горнооряховски телешки суджук, 
шунка Кото, кашкавал Балкан, синьо сирене, 

45 дневно зряло краве сирене и Ементал/

МИКС ОТ КАРАМЕЛИЗИРАНИ И СОЛЕНИ ЯДКИ

НОВОГОДИШНА БАНИЦА С КЪСМЕТИ

Селекция от десерти
/Шоколадов чийзкейк, тарт със солен карамел, 

ягодово кули, мус с бял шоколад/



Салата
/домати, краставици, рукола, маслинова паста и хумус/

Предястие
/пълнен патладжан със зеленчуци и доматена салца с босилек/

Основно ястие
/ризото със зелени аспержи, сушени домати, кълнове/

Прясно изпечени хлебчета
МИКС ОТ СУШЕНИ ПЛОДОВЕ И ЯДКИ

Печена тивка
/с мед, орехи и локум от рози/

Салата Мики Маус
/домати, краставици, варено яйце, сирене, кашкавал и шунка/

Предястие
/брускети асорти, с Филаделфия, луканка, шунка, кисели краставички и чери домати/

Основно ястие
/пилешки филенца с печени картофи и сос/

Прясно изпечени хлебчета
НОВОГОДИШНА БАНИЦА С КЪСМЕТИ

Селекция от десерти
/Шоколадов чийзкейк, тарт със солен карамел, ягодово кули,

 мус с бял шоколад/



БЕЗАЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ НА PEPSI

МИНЕРАЛНА ВОДА

НАТУРАЛНИ СОКОВЕ – RAUCH

СЕЛЕКЦИЯ ВИНО – ИЗБА ЕДУАРДО МИРОЛИО, СЕРИЯ SOLI

/ Каберне Совиньон, Совиньон Блан и розе Гренаж/

РАКИЯ БУРГАСКА МУСКАТОВА

ВОДКА АБСОЛЮТ СИН ЕТИКЕТ

ИРЛАНДСКО УИСКИ ДЖЕЙМСЪН

БИРА ХАЙНЕКЕН

ПРОСЕКО РУДЖЕРИ

ДЕТСКО ШАМПАНСКО

ЗА МАЛКИТЕ НИ ГОСТИ:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

   Деца от 0 до 2.99г. - безплатно
  / не се предоставят услуги и не е предвидено място в ресторанта / 
   Деца от 3-11.99г. -  50% отстъпка от цената на възрастен 
  и детско меню по време на Новогодишната вечеря
   Лица над 12 г. - заплащат цената на възрастен.

   Резервации се потвърждават при авансово плащане от 
  50% в срок до 5 дни след потвърждението, остатъкът от 
  сумата се заплаща до 15.12.2022
   Анулации без неустойка до 10.12.2022.
   Анулации след 10.12.2022 се равняват на 50% от цялата сума, 
  след 20.12.2022 – на цялата сума.

*ВСИЧКИ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ ДДС


