
НОВОГОДИШНО МЕНЮ В РЕСТОРАНТ ЛЕ БИСТРО 
И БАНКЕТНА ЗАЛА АТЛАНТИК 

НАСТРОЕНИЕ И КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В ЕЛЕГАНТНАТА И ЛУКСОЗНА 
ОБСТАНОВКА НА АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО СПА И РЕЛАКС

***Новогодишен ордьовър асорти - 0.400
/симфония от салати: кьопоолу, млечна салата, домати, краставици, печена 
зелена чушка , фаршировано яйце с майонеза, горчица и черен хайвер, бонбон 
от пушена сьомга с авокадо и сирене Филаделфия, домашен испански хамон, 

маслини Каламон и микс от листни салатки/

www.luckybansko.com

Морско изкушение – 0.250
/филе от лаврак навито на руло,пълнено със задушени аспержи и моркови, сотирани 

кралски скариди ,пюре от целина и ароматен сос/

Телешки стек с карамелизиран лук и зеленчуци – 0.380
/печено телешко бон филе в композиция с карамелизиран лук, зеленчуци 
конкасе, огретен Дафиноа, пюре от спанак и сос червено вино /

***Новогодишен ордьовър асорти - 0.400
/симфония от салати: кьопоолу, млечна салата, домати, краставици, печена 
зелена чушка , фаршировано яйце с майонеза, горчица и черен хайвер, бонбон 
от пушена сьомга с авокадо и сирене Филаделфия, домашен испански хамон, 

маслини Каламон и микс от листни салатки/

Палитра от колбаси и сирена– 0.250
/деликатесни сухи колбаси и френски сирена/

Новогодишна баница с късмети – 0.150
/домашно приготвена сладка баница /

Домашна Шоколадова  торта  – 0.180
/нежен маслен блат с три вида шоколадов мус/

Фруктиера с пресни сезонни плодове – 0.200

НАПИТКИ
По избор:

Ракия – 0.100 мл.
Водка – 0.100 мл.
Джин – 0.100 мл.
Уиски – 0.100 мл.

По избор 1/2 бутилка вино
(бяло, розе, червено вино )

Чаша шампанско Моет & Шандон / 1 бр. минерална вода 2 бр. безалкохолно 

Добре дошли!

122 евро/гост



НОВОГОДИШНО ДЕТСКО МЕНЮ В РЕСТОРАНТ 
ЛЕ БИСТРО И БАНКЕТНА ЗАЛА АТЛАНТИК 

www.luckybansko.com 

НАСТРОЕНИЕ И КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В ЕЛЕГАНТНАТА И ЛУКСОЗНА ОБСТАНОВКА
НА АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО СПА И РЕЛАКС

Новогодишен ордьовър асорти - 300 гр.
/симфония от салати:  млечна салата, чери домати, краставици, 

фаршировано яйце с майонеза, бейби моцарела,  маслини Каламон ,жулиен 
от моркови и микс от листни салатки/

Палачинка с пиле и зеленчуци – 0.200
/палачинка с био пилешко филе ,сирене моцарела, млечна царевица, бейби 

моркови и сос бешамел/

Трилогия от любими месца – 300 гр.
/ телешки жулиенчета със сусам,панирани пръчици от див лаврак, пилешки 

шишчета със зеленчуци, гарнирани 
с домашно картофено пюре и задушени броколи/

Палитра от колбаси и сирена – 50 гр.
/деликатесни сухи колбаси и френски сирена/

Новогодишна баница с късмети – 150 гр.
/домашно приготвена сладка баница /

Домашна Шоколадова  торта  – 180 гр.
/нежен маслен блат с три вида шоколадов мус/

Фруктиера с пресни сезонни плодове – 200 гр.

НАПИТКИ
По избор:

1бр.Натурален сок 
1 бр. минерална вода 

2 бр. безалкохолно
Чаша детско шампанско

деца от 4 г. до 11.99 г. – 65 евро

деца от 11.99 г. до 17.99 г. – 85 евро

Добре дошли!


