Куверт за Празнична Новогодишна вечеря на 31 декември 2018 г.
180 лв.на човек с Новогодишна вечеря и програма в „Кристални зали” на хотел „Елена”
150 лв.на човек с Новогодишна вечеря и програма в „Лоби” зала (Фоайе) на хотел „Елена”
110 лв. на човек с Новогодишна вечеря и програма в „Лоби” зала, ниво Мецанин, на хотел
„Елена”
 Отстъпки от Новогодишен куверт:
• Дете от 0 до 2.99 години не заплаща куверт и не ползва място в залите по време на
Новогодишната вечеря, както и меню;
• Дете от 3 до 10 ненавършени години ползва 50 % отстъпка от цената на куверта;

* Всички цени са в лева, на човек с включени ДДС, местни данъци и такси.
*
*
*
*

 Цената на куверта включва :
Резервация на маса в съответната зала на хотела за вечерта на 31 Декември от 20:00 часа.
Официална Новогодишна вечеря с включено меню по описание.
Новогодишна празнична програма с участието на ТОП изпълнители.
Програмата е една и съща и в трите зали, както и участията на изпълнителите.
Празничен коктейл от танци, атракциони и весели игри с Вашето участие, DJ парти без
краен час и много изненади.
В полунощ – фойерверки, шампанско и традиционни хора.
Нова година - нов късмет от томбола с награда уикенд в хотел „Елена”.
Тютюнопушенето в залите не е позволено!
Меню за официална Новогодишна вечеря

Класическа Гала вечеря:
Ястия:
 Микс от свежи салати
/микс от зелени салати, чери домати,
кълнове, каперси, чипс от прошуто и
дресинг/ - 350 гр.;
 Сьомга в пелерина от спанак върху пюре
от моркови с холандски сос - 150гр.;
 Дуо от свински и пилешки филенца с
плътен сос от червено вино, сотирани
картофи и гъбено рагу – 400гр.;
 Следястие „Асорти“
 Шоколадов фъч с мус от ягоди и мента;
 Баница с късмети;
 Домашна питка;
Напитки:
 Безалкохолни напитки – 2 бр.;
 Минерална вода – 500мл.;
 Аперитив – 100мл.;
 Червено вино: ½бутилка;
 Чаша шампанско.









Детска Гала вечеря:
Ястия:
Шопска салата -150гр.;
Панирани пилешки хапки
– 150 гр.;
Свински шишчета с
пържени картофи –
300гр.;
Шоколадов фъч с мус от
ягоди и мента;
Баница с късмети;
Домашна питка;










Вегетарианска Гала вечеря:
Ястия:
Микс от свежи салати
/микс от зелени салати, чери домати,
кълнове, каперси, и дресинг/ - 350 гр.;
Пълнен домат с гъбено рагу и сос
„Шампанско“ – 150 гр.;
Запечено рибно филе със сотирани
картофи и броколи в масло - 400гр.;
Сирена „Асорти“;
Шоколадов фъч с мус от ягоди и мента;
Баница с късмети;
Домашна питка;

Напитки:
Напитки:
 Безалкохолни напитки – 2 бр.;
 Натурален сок – 200мл.;
 Минерална вода – 500мл.;
 Чаша детско шампанско;
 Аперитив - 100мл.;
 Червено вино: ½бутилка;
 Чаша шампанско.

Празнувайте с нас!
Хотел „Елена”, k.k. „Златни пясъци”
България, Варна 9007, к.к. Златнипясъци, хотел ЕленаТел.052 388 904 ;
Моб. 0885 920 314, 0882 382 222; Facebook :HotelElena****
www.elenahotel.eu

