
NEW YEAR’S EVE 2023

* 390 лв. възрастни и 195 лв. за деца от 7 до 14г.

* 10% oтстъпки за собственици 

* 220 лв. възрастни и 110 лв. за деца от 7 до 14г.
за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс

Еuro Kitchen & 
Taste of Asia

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

Pirin Golf & Country Club 
reservation@piringolf.bg

www.piringolf.bg

Добре дошли 

Бюфет

Основно ястие 

Напитки 

Селекция oт суши, сушими и Азиатски мини сладки, Мелба тост с фин мус от 
Атлантическа  сьомга завършен  с  червен хайвер, Хапки от прошуто Ди Парма, 
пъпеш Галия, сирене Бри и див лук, Севиче шот от коктейлни скариди, авокадо, 
доматено конкасе и Мери Роуз сос, Севиче шот с домашно маринован бейби 
октопод, рукола и артишок, Скаридов чипс с подлютена и ободряваща тайландска 

Манго Салса

Салата от селектирани свежи листни салати/Фризе, Лоло росо, Айсберг, 
Рукола/. Сирене Долче Лате, Кондименти маслини, лук ,моркови. Гръцка салата, 
Зеленолистна салата с круша и синьо сирене, Салата морски дар, Туршия, Кисело 
зеле, Кьополу, Снежанка, Катък, Салата Капрезе с чери и бейби моцарела, Бобена 
салата, Лютеница, Домати, Краставици, Бейби царевички, Кисели краставички, 
Печени чушки мариновани, Розбииф  с  черен трюфел, Патешко магре с 
конфитиран червен лук, Селекция твърди и меки сирена, Селекция колбаси, 

Чипс от скариди

Телешки тендерлойн стек Dry Age-14 дни с манатарки, задушени в сос от 
ароматизирано масло и сухо бяло вино, поднесен с фин крем от целина, 
бейби картофи, свежи лучени кълнове и запечени чери доматчета.                                                                                                                                       

                            Хляб и питки с различни добавки и подправки

Бюфетна синфония от десерти и шедьоври с екзотични плодове, Шоколадово 
брауни с лешници и крем Шантали, Мини Еклери, Селекция от трюфелови 
бонбони, Микс от сиропирани ориенталски десерти, Микс от френски макарони, 
Лимонени тарталети с белтъчен сняг, Свежи плодове, Реване, Петифури

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

MENU 
Еuro Kitchen & 

Taste of Asia

Десерти 


