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

Новогодишна салата Капрезе – 350 гр.
/белени домати, биволска моцарела, микс от салатки, брускети с маслинова пенада,
печени кедрови ядки и домашно песто/

Морско изкушение – 250 гр.

/пълнен бейби калмар, сотирани кралски скариди, новозеландски миди
и ароматен сос/

Телешки стек с карамелизиран лук и зеленчуци – 380 гр.

/печено телешко бонфиле в композиция с карамелизиран лук, сотирани броколи, картофени крокети
и сос с червено вино/

Палитра от колбаси и сирена – 100 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
Ракия, водка, джин или уиски – 0,100 мл (по избор)
1/2 бутилка бяло или червено вино (по избор)
Чаша шампанско МОЕТ ШАНДОН
1 бр. минерална вода
2 бр. безалкохолно

122

евро/гост

www.luckybansko.com

Новогодишно детско меню в ресторант Ле
и банкетна зала Атлантик

Бистро

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

САЛАТА
Новогодишен ордьовър АСОРТИ – 300 гр.
/симфония от салати: млечна салата, чери домати, краставици, фаршировано яйце с майонеза, бейби
моцарела, маслини Каламон, морковени жулиени и микс от листни салатки/

ПРЕДЯСТИЕ
Палачинка с пиле и зеленчуци – 200 гр.

/палачинка с био пилешко филе, сирене моцарела, млечна царевица, бейби моркови и сос Бешамел/

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Трилогия от любими месца – 300 гр.

/телешки жулиени 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

65

евро/гост

1 чаша детско шампанско
1 бр. минерална вода
1 бр. безалкохолно
1 бр. натурален сок

Деца от 4 год. до 11 год.

85

евро/гост

Деца от 12 год. до 17 год.
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