ВАШЕТО ФИРМЕНО КОЛЕДНО ПАРТИ!

Екипът на „Ландмарк Крийк“ има удоволствието да Ви предложи
своята оферта за организирането на едно неповторимо коледно парти!

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:








Красиво украсена зала;
Редица кулинарни шедьоври;
Богата селекция от подбрани напитки;
Професионално обслужване;
Продължителност на партито - 5 часа;
Специални цени за нощувка с включена закуска;
За доброто Ви настроение можем да ангажираме изпълнители на
живо, танцова програма и анимация с игри, на преференциални
цени, професионален DJ;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
 Възможност за оставане след работното време на ресторанта
23:30 часа, срещу заплащане от 120 лв./час.;
 Възможност за внасяне на алкохолни напитки – срещу заплащане;

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 15 % отстъпка от кувертна цена за парти в периода от 01 до 31
януари 2019г.;

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕНЮ:
Тези менюта са примерни и са много малка част от това, което
можем да Ви предложим. В зависимост от Вашите изисквания, с
удоволствие бихме подготвили нови индивидуални предложения.

Вариант I
 Тракийска салата - 300гр., 6,10лв.
/приготвена от български домати, прясно изпечена червена капия с чесън и магданоз, катък с овче
сирене, салатен червен лук и маслини/
 Свинско филе „Сицилиана“ – 350гр., 16,20лв.
/свински каренца с мариновани сушени домати, запечени с моцарела, поднесени печени картофи с
масло и зелен лук/

 Торта „Арена ди Верона“ – 120гр., 7,80лв.
/млечен белгийски шоколад, натрошени бисквити, блатове, крем брюле/

 Минерална вода „Банкя“ - 330 мл., 1,50лв.
 Ракия „Пещерска отлежала“ - 50 мл., 2,20лв.
 Прясно изпечени хлебчета микс – 50гр., 1,00лв.
Цена: 34,80 лв.

Вариант II
 Салата „Трикольоре“ – 300гр., 7,50лв.
/домашно приготвено кьопоолу, катък с овче сирене, пресни домати, печени чушки и маслини/

 Лимонено пиле с розмарин и зелени маслини – 400гр., 15,00лв.
/ гарнирано с ориз и горски гъби/
 Чийзкейк с тиква – 120гр., 6,40лв.
 Минерална вода „Банкя“ - 330 мл., 1,50лв.
 Ракия „Бургас 63“ - 50 мл., 3,60лв.
 Прясно изпечени хлебчета микс – 50гр., 1,00лв.
Цена: 35,00 лв.

Вариант III
 Салата „Верде“ – 300гр., 6,80лв.
/ рукола, айсберг, чери домати, моркови, краставици, слънчогледови семки, дресинг с мед,
чушки и бял балсамов оцет/

 Рататуй със запечено козе сирене – 200гр., 8,80лв.
 Шпиковано свинско филе с ароматни стафиди – 350гр., 18,00лв.
/гарнирано със задушени зеленчуци и пълнен картоф с билково масло, поднесени с ябълков
конфит/

 Тирамису – 180гр., 6,80лв.
 Минерална вода „Банкя“ - 330 мл., 1,50лв.
 Ракия „Стралджанска мускатова“ - 50 мл., 4,00лв.
 Прясно изпечени хлебчета микс – 50гр., 1,00лв.
Цена: 46,90 лв.

Вариант IV
 Гръцка салата – 300гр., 6,50лв.
 Телешки стек с манатарки – 350гр., 26,50лв
/сервиран с печен балкански картоф и свежа листна салата/

 Плато от български сирена и сушени меса - 100 гр., 6,75лв.
/ Филе Елена, луканка, кашкавал, краве сирене /
 Торта „Забайоне“ – 7,80лв.
/бял белгийски шоколад, мус Забайоне, шам фъстък/

 Минерална вода „Банкя“ - 330 мл., 1,50лв.
 Ракия „Сунгурларска специална“ - 50 мл., 2,80лв.
 Прясно изпечени хлебчета микс – 50гр., 1,00лв.
Цена: 52,85 лв.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ С ЛАНДМАРК КРИЙК ХОТЕЛ!

