
NEW YEAR’S EVE 2023

* 330 лв. възрастни и 115 лв. за деца от 7 до 14г.

* 10% oтстъпки за собственици 

* 180лв. възрастни и 90 лв. за деца от 7 до 14г.
за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс

Club House -
Бар 19-та 

дупка

+359 882 210 222; +359 882 810 225; +359 885 828 005

Pirin Golf & Country Club 
reservation@piringolf.bg

www.piringolf.bg

Club House -
Бар 19-та 

дупка

MENU 

Бюфет

Основно ястие 

Десерти 

Напитки 

Скара с традиционни деликатеси/кюфте, кебепче, исменка, кървавица ,суджук/

Гръцка салата, Зеленолистна салата с круша и синьо сирене, Салата морски дар, 
Кондименти, Маслини, Лук, Моркови, Туршия, Кисело зеле, Кьополу, Люти 
чушки, Снежанка, Руска салата, Европейска салата, Катък, Салата капрезе с 
чери и бейби моцарела, Бобена салата, Лютеница, Печени чушки мариновани, 

Домати, Краставици, Бейби царевички, Кисели краставички
Розбийф с трюфелово олио, Селекция колбаси, Микс пушени риби/сьомга, 
пъстърва, халибут и други/, Лозови сарми, Зелеви сарми, Сирене бяло, Сирене с 
пипер, СУши 5/6 вида, Тарама, Селекция твърди и меки сирена, Хляб и питки с 

различни добавки и поръски

Млечен телешки тендерлойн стек DRY AGED 21 дни поднесен с фоа гра, 
манатарки, бейби картофи, с черен трюфел, билки и печени тиквички

Микс от френски макарони, шоколадово брауни, селекция трюфелови бонбони, 
микс сиропирани десерти, сезонни плодове и тиквеник

Минерална вода, Безалкохолна напитка, Алкохолна напитка 100мл.                                                       
Чаша пенливо вино, Чаша бяло или червено вино, Кафе или чай

След 24:00 часа
Шкембе чорба - препечен хляб, лют пипер, чесън и шкембе чорба

Бюфет

Основно ястие 

Десерти 

Напитки 

Скара с традиционни деликатеси/кюфте, кебепче, исменка, кървавица ,суджук/

Гръцка салата, Зеленолистна салата с круша и синьо сирене, Салата морски дар, 
Кондименти, Маслини, Лук, Моркови, Туршия, Кисело зеле, Кьополу, Люти 
чушки, Снежанка, Руска салата, Европейска салата, Катък, Салата капрезе с 
чери и бейби моцарела, Бобена салата, Лютеница, Печени чушки мариновани, 

Домати, Краставици, Бейби царевички, Кисели краставички
Розбийф с трюфелово олио, Селекция колбаси, Микс пушени риби/сьомга, 
пъстърва, халибут и други/, Лозови сарми, Зелеви сарми, Сирене бяло, Сирене с 
пипер, СУши 5/6 вида, Тарама, Селекция твърди и меки сирена, Хляб и питки с 

различни добавки и поръски

Млечен телешки тендерлойн стек DRY AGED 21 дни поднесен с фоа гра, 
манатарки, бейби картофи, с черен трюфел, билки и печени тиквички

Микс от френски макарони, шоколадово брауни, селекция трюфелови бонбони, 
микс сиропирани десерти, сезонни плодове и тиквеник

Минерална вода, Безалкохолна напитка, Алкохолна напитка 100мл.                                                       
Чаша пенливо вино, Чаша бяло или червено вино, Кафе или чай

След 24:00 часа
Шкембе чорба - препечен хляб, лют пипер, чесън и шкембе чорба

Добре дошли 


