Меню НОВА ГОДИНА 2020
Италиански ресторант ЛЕОНАРДО
САЛАТА
Свежа салата с тигрови скариди, крем с риган, маринован фенел и компресирана
краставица 300 г
/микс от свежи салати, заквасена сметана, риган, фенел, авокадо и краставица/
СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ
Карпачо от октопод 160 г
/с доматена майонеза, босилек на прах, салата от рукола и кедрови ядки/
ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Запечено козе сирене на плоча 180 г
/с карамелизиран червен лук и сладко от зелени смокини/
ОСНОВНО ЯСТИЕ
Стек от телешко филе Блек Ангъс 360 г
/с пюре от моркови, конфирана целина, сос от червено вино, настърган
черен трюфел и трюфелово олио/
СЛЕДЯСТИЕ
Селекция от италиански колбаси и сирена 70 г
Домашна баница с късмети
Домашен хляб – чабата и фокача с маслини
ДЕСЕРТ
Кокосов мус в бял шоколад 170 г
/с бисквитка от лешници, гел от малини, спондж от ванилия и компресирани
с бъз ягоди и манго/
Drinks
По избор:
Ракия – 100 мл
Водка – 100 мл
Джин – 100 мл
Уиски – 100 мл
По избор 1/2 бутилка вино
(бяло, розе, червено)
Шампанско МОЕТ ШАНДОН – новогодишен тост
Безалкохолна напитка – 2 бр.
Минерална вода – 2 бр.
Лимончело – 50 мл

169 евро/гост

Добре дошли!
www.luckybansko.com

Детско празнично Меню
НОВА ГОДИНА 2020
Италиански ресторант ЛЕОНАРДО
САЛАТА
Капрезе с чери домати, бейби моцарела, босилек и крустини със зехтин 200 г
СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ
Малка селекция от италиански колбаси 120 г
/Фелино, Брезаола, Копа и Прошуто крудо/
ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Пилешки флейки в хрупкава коричка от Пармезан 120 г
ОСНОВНО ЯСТИЕ
Телешки бургер с филе от БЛЕК АНГЪС
/с пушена скаморца, карамелизиран червен лук, домат, микс от зелени
салатки и домашно приготвен картофен чипс/
Домашен хляб – чабата и фокача
Домашна баница с късмети
ДЕСЕРТ
Кокосов мус в бял шоколад 170 г
/с бисквитка от лешници, гел от малини, спондж от ванилия и компресирани
с бъз ягоди и манго/
Напитки
Шейк (ванилия, шоколад) – 1 бр.
Безалкохолен коктейл
(ДОНАЛД ДЪК или ЛЕДЕНА КРАЛИЦА) – 1 бр.
Безалкохолна напитка – 1 бр.
Натурален сок – 1 бр.
Минерална вода – 1 бр.
Детско шампанско – 150 мл

деца от 4 г. до 11.99 г. – 99 евро
деца от 12 – 17.99 г. – 135 евро

Добре дошли!
www.luckybansko.com

