
 

 

 
 
 

KOЛЕДНО МЕНЮ 2016 

РЕСТОРАНТ „ЛЕ БИСТРО“ 

 

НАСТРОЕНИЕ И КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В 

ЕЛЕГАНТНАТА И ЛУКСОЗНА ОБСТАНОВКА 

НА АПАРТХОТЕЛ „ЛЪКИ БАНСКО”  
 

 
 
 
 
 

ПРАЗНИЧНО МЕНЮ 
 

БЛОК МАСА 
 

 

Студен бюфет 

 
Традиционна шопска салата с печени чушки и настъргано сирене 

Микс от салати/айсберг, рукола, лоло росо, лоло бианко/ с риба тон и чери домати 

Млечна салата Снежанка 

Салата от печен патладжан, белени домати и овче сирене 

Салата с оризови фетучини, коктейлни скариди и зеленчуков жулиен 

Класическо гуакамоле с тортила чипс 

Коледна домашна туршия с мед 

Мариновано червено цвекло с орехи 

Селекция от маринована херинга с бейби краставички 

 



 

 

 
 

Топъл бюфет 
 

Традиционна печена пуйка с винен сос 

Телешко задушено със сос от горски гъби 

Пилешко био филе с пълнеж от сирене скаморца и боровинки сос 

Печени свински ребърца с барбекю сос 

Филе от сьомгова пъстърва с филиран бадем и сос бернез 

Тиквички бюрек с млечен сос 

Запечени бейби картофки с копър 

Ризото със сушени плодове и къри 

Дип от задушени пресни зеленчуци със сусам и соев сос 

 

Десерти 
 

Торта Фереро Роше 

Еклерова торта 

Ябълков пай 

Домашни палачинки шоколадов сос 

Крем карамел 

Крем паннакота  с боровинково сладко 

Сладки изкушения /различни видове петифури, тарталети  и сиропирани сладки/ 

Селекция от сезонни плодове 
 

Напитки 

 
За децата: 

 

1 бр. минерална вода 

1 бр. безалкохолна напитка 

1 бр. натурален сок 

 

За възрастните: 
 

50 мл. ракия „Бургаска мускатова” или -50 мл. водка „Финландия” 

1/2 бутилка бяло или червено вино 

1 бр. минерална вода 

1 бр. безалкохолна напитка 
 

 

Добре дошли! 



 

 

 
 
 

Екипът на АПАРТХОТЕЛ „ЛЪКИ БАНСКО” Ви благодари за избора и 

желанието да бъдем заедно на Коледа! 

 

За приятния Ви престой на Коледната вечер сме подготвили специална програма: 

 

25.12.2016 г. 

 

Началото на Коледната вечеря е 20.00 часа. Настаняването в заведенията започва в 

19.30 часа.  

Вечерята ще бъде на блок маса. 

 

За Вашето добро настроение сме подготвили невероятно съчетание от 

атракции и забавления: 

 

 Ще се понесем в музикалните ритми на невероятния дует Елан 

 Ще се насладим на местния фолклор с песните на банските баби от 

„Глазненски напеви“  и  разнообразните ритми на местните танцьори! 

 За вас в Коледната вечер ще пее РАЙНА! 

 

 
 

 

 

Целият ни екип Ви пожелава приятен престой и незабравими емоции! 

 

АПАРТХОТЕЛ „ЛЪКИ БАНСКО” – ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ОЧАКВАТЕ! 

 
 
 
 

За резервации  и повече информация: +359 2 806 61 78 или 0879111 222; 
   

www.luckybansko.com 

http://www.luckybansko.com/
http://www.google.bg/url?url=http://e-vestnik.bg/5283/%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B8-%D0%B2%D0%BEd/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjQ88CvnqTJAhUGWiwKHSqbDRw4yAEQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFkoB44PmBfHgys2ZZ6boXbN2KcdQ

