
                                    Богата празнична програма: 
 

Водещ на празничната програма 
Забавни игри за възрастни и деца  

Формация коледари от читалище „Искра“ 

Танцова формация „Балканиа“ 

 Специален гост в новогодишната вечер, дисководещ – Даниел Тилков 

Детско кино в конферентната зала на комплекса 

Вътрешен дизайн – художника Силвия Калоянова 

Петър Георгиев и оркестър „Оникс“ на 01.01.2023г. 

 

Новогодишно празнично меню: 
 
                                                                              Вечеря на 30.12.2022 г.: 

Редена салата – 400 гр. 

/домати, краставици, зеле и моркови, печена пиперка, 

сирене/ 

Аператив /българска ракия/ – 50 мл. 

Минерална вода „Горна Баня“ – 500 мл. 

Безалкохолна напитка – 250 мл. 
Руловано пиле със сос и варени картофки–400 гр. 

Чаша вино – червено или бяло 

Хляб – 2 филийки 

Бисквитена торта 

 

Детско меню: 

Редена салата – 200 гр. 

/домати, краставици, зеле и моркови, печена пиперка, 

сирене/ 

Минерална вода „Горна Баня“ – 500 мл. 
Безалкохолна напитка – 250 мл. 

Руловано пиле със сос и варени картофки–200 гр. 

Хляб – 2 филийки 

Бисквитена торта

 

Празнична вечеря на 31 декември 2022 г.: 

Разноцветна новогодишна салата – 400 гр. 

/ айсберг, чери домати, рукола, моцарела, маслини, 

чипс от бекон, домат на шайби / 

Ракия „Сухиндол“ отлежала – 100 гр. 

Минерална вода „Горна Баня“ – 500 мл. 
Безалкохолна напитка – 250 мл. 

Предястие : руловани тиквички с прошуто и крема 

сирене върху брускетки 

Шпикован свински врат с билки и манатарки върху 

трошен картоф – 400 гр. 

Питка – 1 бр. 

Червено вино „Кота Гъмза“ ½ бутилка 

Филе „Елена“ / Роле „Трапезица“ – 50 гр. 

Новогодишна баница с късмети – 1 парче 

Шампанско – 1 чаша 

Торта – 1 парче 
Кафе – еспресо 

 

 

Детско меню: 

Разноцветна новогодишна салата – 200 гр. 

/ айсберг, чери домати, рукола, моцарела, маслини, 

чипс от бекон, домат на шайби / 
Натурален сок „Cappy“ – 250 мл. 

Минерална вода „Горна Баня“ – 500 мл. 

Безалкохолна напитка – 250 мл. 

Предястие : руловани тиквички с прошуто и крема 

сирене върху брускетки – ½ 

Шпикован свински врат с билки и манатарки върху 

трошен картоф – 200 гр. 

Питка – 1 бр. 

Филе „Елена“ / Роле „Трапезица“ – 25 гр. 

Новогодишна баница с късмети – 1 парче 

Шампанско /детско/ – 1 чаша 
Торта – 1 парче 

Торбичка с лакомства

 

Вечеря на 01 януари 2023 г.: 

Ордьовърна салата – 400 гр. 

/домати, краставици, шунка,сирене, кашкавал,ваено яйце/ 

Аператив /българска ракия/ – 50 мл. 

Минерална вода „Горна баня“ – 500 мл. 

Глазирани свински ребърца с гарнитура пюре от боб, пюре 

от грах и топка ориз – 400 гр. 

Бяло или червено вино – 1 чаша 

Хляб – 2 филийки 
Палачинка със сладко – 150 гр. 

 

Детско меню: 

Ордьовърна салата – 200 гр. 

/домати, краставици, шунка,сирене, кашкавал,ваено яйце/ 

Натурален сок „Cappy“ – 250 мл. 

Минерална вода „Горна баня“ – 500 мл. 

Глазирани свински ребърца с гарнитура пюре от боб, пюре 

от грах и топка ориз – 200 гр. 

Хляб – 2 филийки 
Палачинка със сладко – 150 гр.

 

Всички закуски са на блок маса и включват: 

кафе, чай, прясно мляко, пържени филийки, бухти (мекици), сандвич с шунка и кашкавал, няколко вида пакетирани 

сладка, мед, мюсли,кекс, сирене, кашкавал, топено сирене, шунка, колбас, прошуто, масло, домати, краставици, 

варени яйца, бъркани яйца с бекон, бял и черен хляб. 

 

 

 


