
НОВОГОДИШЕН КУВЕРТ В
ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА

Ресторант Панорама

Меню

МНОГО ИЗНЕНАДИ, ИГРИ И НАГРАДИ, DJ, МУЗИКА И ТАНЦИ!
За резервации: reservations_food@parkhotelmoskva.net; тел: 0888 650 644 / 0888 420 679

Стойността на един куверт е 170 лв.
В куверта е включена програма и DJ!  

САЛАТА
Салата асорти     400 гр
/домати, краставици, чушки, 
руска салата, кьопоолу, салата  
“Снежанка”, маслини и плочка сирене/

СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ
Мус от сирена с пресни билки    150 гр
/мус от сирена с яйце, сушени домати
и пресни билки, гарниран с пиперков дип/

ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Гъби “Рокфор”       180 гр
/пълнени гъби със сирене “Рокфор” и 
сметана/

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Роле от младо прасенце върху 400 гр
канапе от кисело зеле и картофено пюре 
Питка със сусам      80 гр

СЛЕДЯСТИЕ
Български колбаси асорти   100 гр
Френски сирена асорти    100 гр

ДЕСЕРТ
Баклава с фини кори  160 гр
Баница с късмети      80 гр

ЯДКИ АСОРТИ    100 гр

НАПИТКИ
Ракия/Водка      50 мл 
Вино    375 мл
Безалкохолна напитка  250 мл
Минерална вода  500 мл
Комплимент  от заведението - 
чаша шампанско   200 мл

Преференциални цени за настаняване
при ползване на куверт:
Легло в двойна стая:       30 лв без зaкуска 
    35 лв със закуска 
Единична стая за 1 гост: 50 лв без зaкуска 
                                              55 лв със закуска 



НОВОГОДИШЕН КУВЕРТ В
ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА

Ресторант Москва

Меню

МНОГО ИЗНЕНАДИ, ИГРИ И НАГРАДИ, DJ, МУЗИКА И ТАНЦИ!
За резервации: reservations_food@parkhotelmoskva.net; тел: 0888 650 644 / 0888 420 679

Стойността на един куверт е 150 лв. 
До 1.11.2019 ползвате отстъпка - 140 лв. 
В куверта е включена програма и DJ!    

САЛАТА
Салата асорти     400 гр
/домати, краставици, чушки, 
руска салата, кьопоолу, салата  
“Снежанка”, маслини и плочка сирене/

СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ
Кашкавалено пънче      150 гр
/кашкавал, крема сирене, кисели
краставички, яйце/

ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Креп канелони    200 гр
/пълнена палачинка с телешка кайма,
целина и домати, запечена с фин
бешамелов сос и кашкавал/

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Пълнена свинска плешка “Мозайка”  450 гр
със сос от манатарки   
/пълнено роле от плешка с грах, гъби, 
моркови и кълцано месо, върху канапе от 
ароматен ориз, гарнирана с картофени 
крокети и задушено кисело зеле/

Питка със сусам    80 гр

СЛЕДЯСТИЕ
Български колбаси асорти    100 гр
Френски сирена асорти    100 гр

ДЕСЕРТ
Баклава с фини кори    160 гр
Баница с късмети        80 гр

ЯДКИ АСОРТИ     100 гр

НАПИТКИ
Ракия/Водка        50 мл 
Вино      375 мл
Безалкохолна напитка    250 мл
Минерална вода     500 мл
Комплимент - чаша шампанско   200 мл

Преференциални цени за настаняване
при ползване на куверт:
Легло в двойна стая:       30 лв без зaкуска 
    35 лв със закуска 
Единична стая за 1 гост: 50 лв без зaкуска 
                                              55 лв със закуска 



Ресторант

ПАНОРАМА
Детско меню

За резервации: reservations_food@parkhotelmoskva.net; тел: 0888 650 644 / 0888 420 679

Стойността на един куверт е 70 лв.
В куверта е включена програма и DJ!  

САЛАТА
Салата асорти     200 гр
/домати, краставици, чушки, 
руска салата, кьопоолу, салата  
“Снежанка”, маслини и 
плочка сирене/

СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ
Мус от сирена с пресни билки    75 гр
/мус от сирена с яйце, сушени 
домати и пресни билки, гарниран
с пиперков дип/

ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Гъби “Рокфор”       90 гр
/пълнени гъби със сирене “Рокфор” и 
сметана/

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Роле от младо прасенце върху 200 гр
канапе от кисело зеле и 
картофено пюре 
Питка със сусам     80 гр

СЛЕДЯСТИЕ
Български колбаси асорти   50 гр
Френски сирена асорти    50 гр

ДЕСЕРТ
Баклава с фини кори             160 гр
Баница с късмети       80 гр

ЯДКИ АСОРТИ     50 гр

НАПИТКИ

Безалкохолна напитка   250 мл
Минерална вода   500 мл
Натурален сок “Cappy”   250 мл



Ресторант

МОСКВА
Детско меню2020

За резервации: reservations_food@parkhotelmoskva.net; тел: 0888 650 644 / 0888 420 679

САЛАТА
Салата асорти     200 гр
/домати, краставици, чушки, 
руска салата, кьопоолу, салата  
“Снежанка”, маслини и плочка сирене/

СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ
Кашкавалено пънче      75 гр
/кашкавал, крема сирене, кисели
краставички, яйце/

ТОПЛО ПРЕДЯСТИЕ
Креп канелони    100 гр
/пълнена палачинка с телешка кайма,
целина и домати, запечена с фин
бешамелов сос и кашкавал/

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Пълнена свинска плешка “Мозайка”  225 гр
със сос от манатарки   
/пълнено роле от плешка с грах, гъби, 
моркови и кълцано месо, върху канапе от 
ароматен ориз, гарнирана с картофени 
крокети и задушено кисело зеле/

Питка със сусам    80 гр

СЛЕДЯСТИЕ
Български колбаси асорти      50 гр
Френски сирена асорти      50 гр

ДЕСЕРТ
Баклава с фини кори    160 гр
Баница с късмети        80 гр

ЯДКИ АСОРТИ       50 гр

НАПИТКИ

Безалкохолна напитка    250 мл
Минерална вода     500 мл
Натурален сок “Cappy”   250 мл

Стойността на един куверт е 70 лв. 
В куверта е включена програма и DJ!    


