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

Новогодишна оферта
30.12.2017г. – 02.01.2018г.
30.12.2017г.
Вечеря:
1. Салата – „Овчарска” – 450гр.
2. Предястие – „Пилешки хапки” – на плата
3. Основно ястие – „Печено прасенце върху кисело зеле” – 500гр.
4. Сухо мезе – 50гр.
5. Десерт – Домашен тиквеник – 150гр.
6. Ракия – 100мл
7. Домашно вино – 0,5л.
8. Безалкохолно – 1бр
9. Мин.вода – 1бр

31.12.2017г.
Закуска:
Блок маса:
- пържени филии, масло, препечен хляб, сирене, домашно сладко,
колбас, чай, айрян, кафе, домашно прясно мляко.

Вечеря:
1. Салата „Чорбаджийска” – 450гр.
2. Топло предястие – „Пилешки бухалки” и „Език натюр” – на плата
3. Студено предястие – „Филе Елена” и „Бут по еленски” – 100гр.
4. Основно ястие – „Пълнен домашен пуяк върху кисело зеле” – 500гр.
5. Ядки – микс
6. Домашна баница с късмети – на плата
7. Десерт – домашна баклава и плодове
8. Ракия – 200мл.
9. Безалкохолно – 2бр
10.Мин.вода – 1бр
11.Домашно вино – 1л.
12. Шампанско 1/3 бут.

01.01.2018г.
Закуска:
Блок маса:
- мекици, препечен хляб, домашно сладко, сирене, колбас, масло, чай,
кафе, айрян, домашно прясно мляко.
Вечеря:
1. Салата – „Асорти” – 450гр.
2. Предястие – „Сирене хапки” – на плата
3. Основно ястие – „Пилешка пържолка запечена с манатарки,
гарнирана с картофено пюре” – 450гр.
4. Сухо мезе – 50гр
5. Десерт – Домашна торта с маскарпоне и шоколад – 150гр.

6. Ракия – 100мл
7. Домашно вино – 0.5л
8. Безалкохолно – 1бр
9. Мин.вода – 1бр

02.01.2018г.
Закуска:
1. Блок маса:
- бухти, сирене, кашкавал, домашно сладко, препечен хляб, масло,
колбас, чай, кафе, айрян, домашно прясно мляко.

Цена на пакета:
- 329лв - за възрастен ( при настаняване на двама възрастни в двойна стая)
- 349лв – за възрастен ( при настаняване на двама възрастни в студио)
- 139лв - за деца от 7г. до 14г
- 99лв – за деца от 4г. до 7г.

За деца до 3г., които не ползват самостоятелно легло – безплатно.

Тел. за връзка:
0885 414583
0888 643264

