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НОТЕТ-ВЕЗТАСНАКТ7Екилъмл на хойлел-ресилорани "Бриз 2" ви каки

да иосрещнем заедно Новаила 2.02.5 година!

х Празнична вечеря
и новогодишна програмас ПО.) -180,00 л6.

х Еднодневен пакем - 220,00 лд.
/празнична Вечеря, нощувка и дръна на 01.01./

» Двудневен пакет - 250,00 лв.
/празнична Вечеря, две ношувки, закуска и дръня на 201.01/

Доплащане за единияко насиланяване - 4+0,00 лв./човек

Деца д04.49год.-безилаилно насиланяване и не лолзваил услуги
Деца омл 5-1.2. год. - цена ка кувери 40.00 „6.

Деца ом 5-12. год. - безилаилко насиланяване при еднодневни и двудневки лакегли
Бръни на 01/01/2025 г. - ом 02:00 ч. до 15:00 ч.

Ж Всички цениса на човек с вкл. ДДС.

За информация и резервации:
илел.: 0888 302286
пое(ФЬп:2.сот
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МЕНЮ

# СТАРТЕР
Ролца ог иликвички с Филаделфия, пушена свомга и рукола

# САЛАТА
Белени домагли, крастлавици, пряско изпечен пипер, печеко сирене,

маслини, гръцка питка, червен лук и домашен айвар

# ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Домашно пригоглвени зелеви сърми

# ОСНОВНО ЯСТИЕ
Свински бвраил, запечек с пушени гърди, домилен сос и моцарела,

печен картоф с чесък и розмарик

# ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНИ ХЛЕБЧЕТА асорги
# НОВОГОДИШНА БАНИЦА С КЪСМЕТИ

# СЛЕДЯСТИЕ
Селекция сирена и колдаси

филе Елена, луканка, илелешки суджик,
сирене Камемдер, мйшено сиреке Скамориа, сикео сирене/

# ДЕСЕРТ
Чийзкейк с маскарпоке, подкесен със сладко ог цели вишки

# НАпитки
8 Алераилив (10ОМЛ) по издор: "Бургас 65" / водка "Руский Стландарил"

| Селекилирани вина (575 мл) мо издор:

1. ЖбаШназ/Каберне фран и Пико ноар/ - винарска изда "5аПа"
сж ирксоуек Лозетло!/25илоКгла Вакгев Шардоне/ - винарска изда "Лозеило"

Чаша Спуманиле за новогодишкатла наздравица

Е изворна вода "Рилана! (5ООмл) и дезалкохолна напиглка (25Омл)



ДЕТСКО МЕНЮ 1--<-ж ча г -

# САЛАТА -

Гръцка салата ш. 2

/Пресни зеленчуци, маслини, сирене Фема и риган/

# ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Домашно пригоглвени зелеви сърми

# ОСНОВНО ЯСТИЕ
Пилешка пържолка и шишче с пържени карглофки

# МИКС ОТ ХЛЕБЧЕТА

# НОВОГОДИШНА БАНИЦА С КЪСМЕТИ

# ДЕСЕРТ
Чийзкейк с маскарпоке, подкесен със сладко ог цели вишки

# нАпитки
Изворна вода "Рилана" (ЗООмл)

Безалкохолна нкапитлка на Рерз! (250мл)

г
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