0885 41 45 83, 0888 64 32 64, e-mail: truhchev@abv.bg, www.facebook.com/truhchev.house

Коледна оферта
Тридневен пакет 23-26.12.2018
- 3 Нощувки + 3 Закуски + 3 Вечери
Цена на пакета:
- 189лв - за възрастен ( при настаняване на двама възрастни в двойна стая)
- 209лв – за възрастен ( при настаняване на двама възрастни в студио)
- 129лв - за деца от 7г. до 12г.
За деца до 6г. се настаняват безплатно, без да ползват от пакетната храна.
За контакт:
0885 41 45 83; 0888 64 32 64
email: truhchev@abv.bg

Тридневен пакет 23-26.12.2018
23.12.2018г.
Вечеря:
1. Салата – „Овчарска” – 450гр.
2. Предястие – „Пилешки хапки” – на плата
3. Основно ястие – Свинска пържолка в гъбен сос и картофено пюре –
450гр.

4. Домашна пърленка с масло – 150гр.
5. Сухо мезе – 50гр
6. Десерт – Домашна баклава
7. Ракия – 100мл
8. Домашно вино – 0,5л.
9. Безалкохолно – 1бр
10. Мин.вода – 1бр

24.12.2018г. - Бъдни вечер

Закуска:
1. Блок маса:
- мекици, препечен хляб, мюсли, домашно сладко, сирене, кашкавал,
колбас, масло, плодове, чай, кафе, айрян, прясно и кисело мляко.

Вечеря :
1. Салата - Трушия и кисело зеле – 400гр.
2. Предястие – Постни зелеви сърмички – на плата
3. Основно – „Боб в гърне”, „Пълнени чушки с ориз и сини сливи” –
500гр.
4. Домашна питка – на плата
5. Десерт – Домашен тиквеник и плодове – на плата
6. Ракия – 100мл.
7. Домашно вино – 0.5л
8. Безалкохолно – 1бр
9. Мин.вода – 1бр

25.12.2018г. – Коледа

Закуска:
1. Блок маса:
- пържени филии, препечен хляб, мюсли масло, сирене, кашкавал,
домашно сладко, колбас, плодове, чай, айрян, кафе, прясно и кисело мляко.
Вечеря:
1. Салата – „Асорти” – 450гр.
2. Предястие – „Сирене хапки” – на плата
3. Основно ястие – „Пълнен домашен пуяк върху кисело зеле” – 500гр.
4. Домашна пърленка с масло – 150гр.
5. Сухо мезе – 50гр
6. Десерт – Бисквитена торта с маскарпоне и шоколад – 150гр.
7. Ракия – 100мл
8. Домашно вино – 0.5л
9. Безалкохолно – 1бр
10. Мин.вода – 1бр

26.12.2018г.

Закуска:
1. Блок маса:
- бухти, препечен хляб, мюсли, масло, сирене, кашкавал, домашно
сладко, колбас, плодове, чай, айрян, кафе, прясно и кисело мляко.
За контакт:
0885 41 45 83; 0888 64 32 64

email: truhchev@abv.bg

