Куверт за Празнична новогодишна вечеря на 31 декември 2021 г.
Условия и срокове на плащане
* Пълната сума по резервацията е дължима най - късно на 23.12.2021 г. След тази дата - 100% от цената по всяка
постъпила резервация следва да се заплати до 3 календарни дни, от датата на потвърждаването ѝ, но във всички
случаи до 29.12.2021 г., най-късно.
* Анулации, направени след 29.12.2021 г. – заплащат неустойка в размер на 50% от сумата по съответната
резервация.

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.


*
*
*
*


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 Галавечер и Шоу програма с участието на TОП изпълнители: Глория, Симона Загорова и
Тутурутка!
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:
Детска Гала вечеря:
Вегетарианска Гала вечеря:
Ястия:
Ястия:
Ястия:
Салата „Елена“ /Салата Снежанка, Руска  Шопска салата -150 гр.;
 Салата „Вегетариана“ /салата Снежанка,
салата, домат с мус от сирена, домати и
салата Зеле и моркови, домат с мус от
 Панирани пилешки хапки – 150
краставици/ - 350 гр.;
сирена, домати, краставици/ - 350 гр.;
гр.;
Фаршировано пилешко филе с микс от

Пълнен
домат с гъбено рагу, талиатели със
 Свински шишчета с пържени
сирена и спанак върху канапе от
сос
„Шампанско“
– 400 гр.;
картофи – 300гр.;
кореноплодни и градинско песто – 150 гр.;  Шоколадов фъч с мус от ягоди и  Запечено рибно филе с ризото от гъби - 400
Филе „Сицилиана“ /свинско филе
гр.
мента;
върху гъбено ризото със сос от сушени
 Сирена „Асорти“;
 Баница с късмети;
домати, каперси, бекон и маслини/  Шоколадов фъч с мус от ягоди и мента;
 Домашна питка.
400 гр.;
 Баница с късмети;
Следястие „Асорти“
 Домашна питка;
Шоколадов фъч с мус от ягоди и мента;
Баница с късмети;
Домашна питка.
Напитки:
Напитки:
Напитки:
Безалкохолни напитки – 2 бр.;
 Безалкохолни напитки – 2 бр.;
 Натурален сок – 200 мл.;
Минерална вода – 500 мл.;
 Чаша детско шампанско.
 Минерална вода – 500 мл.;
Аперитив – 100 мл.;
 Аперитив – 100 мл.;
 Червено вино: ½бутилка;
Червено вино: ½бутилка;
 Чаша шампанско.
Чаша шампанско.

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

