________________
ВАШИЯ
СПЕЦИАЛЕН
ПОВОД
_______________
РОЖДЕН ДЕН,
ИМЕН ДЕН, ДРУГИ
ЛИЧНИ СЪБИТИЯ
_______________
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ В ЕКЗЕКЮТИВ ЛОУНДЖ БАР
Изберете най-доброто място за вашето събитие, рожден ден, имен ден
или друг повод!

Съвременната комбинация от луксозно екзекютив настаняване и
впечатляваща комфортна мебел ще предаде на Вашите гости усещане за
спокойствие и уют.
Всичко това, съчетано с приготвените безупречно от нашия
професионален шеф готвач кулинарни изкушения, ще задоволи и найизтънчения вкус.
Ако желаете да се потопите в класа и съвършенство, изборът на
Екзекютив лоундж бар е най-удачното решение за Вас.

ЛУКС, СТИЛ,
ИЗТЪНЧЕНОСТ
_______________
ИЗИСКАНО МЕНЮ
_______________

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 Изискано меню;
 Възможност за внасяне на алкохолни напитки;
 Преференциални цени за нощувка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

LANDMARK CREEK HOTEL
Ул.Свети Валентин 3

 Професионален DJ;
 Изпълнители на живо;
 Танцова програма;
 Тематична украса.

Пловдив
тел. 0892 202564
sales@landmarkhotel.bg
www.landmarkhotel.bg

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 ще разработим и нови индивидуални предложения.
I ВАРИАНТ за 40 човека
 Хапки















Спаначена палачинка с пушена сьомга и Филаделфия - 25 бр.
Перла от пъпеш с хамон - 25 бр.
Пънче от гауда с крема сирене и сушени плодове - 25 бр.
Филе Елена върху мус от крема сирене - 25 бр.
Брускета с пушена сьомга - 25 бр.
Пълнозърнеста гризина с хумус и пъдпъдъчи яйца - 25 бр.
Хапка с морски дарове - 25 бр.
Хапка от сирене бри с печен орех и резенче портокал - 25 бр.
Рулце от ементал с Филаделфия - 25 бр.
Гъши пастет върху пълнозърнеста брускета - 25 бр.
Гризина с прошуто - 25 бр.
Френски макарон - 25 бр.
Мус Филаделфия със синьо сирене и селъри - 25 бр.
Шот с бейби моцарела, чери и песто - 25 бр.

 Плодове
/грозде, пъпеш, ягоди/ 125 гр.
 Ядки микс
/кашу, лешници, бадеми, шам фъстък/ 50 гр.
 Напитки
 Мин. вода - 330 мл.
 Безалкохолна напитка – 250 мл. – 2 бр./ Фреш 250 мл.
 Шампанско РУДЖЕРИ Арджео Просеко Брут D.O.C. - 120 мл.

Общо: 35,00 лв./чов.

II ВАРИАНТ за 40 човека
 Плата със студени предястия:
 Салата „Верде“
/пресен микс от рукола, салата айсберг, моркови, краставици, чери домати, слънчогледови
семки и дресинг от чушки трикольоре с мед и бял балсамов оцет/
 Салата „Капрезе“
/белени пресни домати, сирене моцарела, домашно приготвено босилеково песто/
 Салата „Под тепето“
/жарени тиквички, патладжани и червен лук, домати, краставици, чушки, овче сирене,
мариновано с билки/
 Гриловани рулца от тиквички
/поднесени с крема сирене върху канапе от пресни домати и маслинова редукция/
 Плата с топли ястия
 Пилешко филе с гъби и моцарела
Гарнирано със задушени зеленчуци и картофи на фурна
 Свинско филе “Дженовезе”
Запечени свински медальони с мариновани сушени домати и моцарела, гарнирани с бейби
картофки с копър и чесън
 Филе от морски език
Рулирано филе с пресни пиперки на фурна върху канапе от спанак и сос „Холандез“
 Чийзкейк с течен център от манго
 Кайзер земел микс


Напитки:





Минерална вода - 330 мл.
Безакохолна напитка - 250 мл.
Натурален сок - 200 мл.
Водка „Руски стандарт платинум“ - 50мл/Джони Уокър червен етикет,Джи Би, Дюарс,
Балантайнс - 50 мл.

Общо: 40,00 лв./чов.

III ВАРИАНТ 3 за 40 човека
 Салата „Сан Даниеле“
/салатен микс, прошуто „Парма“, мариновани сушени домати, пармезан „Грана Падано“, домати чери
и сусамова гризина/
 Свински скалопини с аспержи и ементал
Гарнирани с карамелизирана круша и синьо сирене, моркови бейби с медена заливка и бадемови
броколи
 Десерт
Шоколадов трюфел с печени лешници, сервиран с малинов сос
 Кайзер земел микс
 Напитки
 Минерална вода 330 мл.
 ШАРДОНЕ Барел Ферментед 180 мл. или
 КАРПЕ ДИЕМ Каберне совиньон&Малбек&Мерло&Сира 180 мл.

Общо: 46,00 лв./чов.

