
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 
YEAR’S 

EVE 
2022 - 2023 

 

Новогодишната празнична атмосфера създадена в Club House, Euro 
Kitchen и Asian Restaurant: 

 
* Програма с участието на: Велесин Маринов, братя Аргирови, трио Владо 

Димов, Даяна и Делчна, музикална група Saxofon и DJ. 

 
DJ парти и танци до сутринта. 

* Вкусна празнична вечеря 
*Новогодишни фойерверки 

*Снимки на най-запомнящите се моменти от професионален фотограф 

 
 

New Year’s Eve festive atmosphere will be created by: 

 
* Evening program with the participation of: Velesin Marinov, Argirovi brothers, trio 
Vlado Dimov, Daqna and Delqna, a musical group Saxofon and a DJ for restaurants 
Club House, EuroKitchen and Taste of Asia. A DJ party with dances till the morning 

will be available for the other restaurants. 
* Delicious festive dinner 

* Special program and surprises for the little guests 
* New Year’s fireworks 

* Photos of the most memorable moments by a professional photographer 
 
 
 
 

Т: +359 882 810 222 
Е: reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/


MENU MENU 

Club House 
Members Area 

 
 

 

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

 
 
 

Club House 
Members Area 

 

 
NEW YEAR’S EVE 2023 

 
* 3950 лв. възрастни и 197 5 лв. за деца от 7 до 14г. 

 

 
* 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 

 
 
 

* 10% oтстъпки за собственици 

Бюфет 
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 

 

 

Основно ястие 
Млечен телешки тендерлойн стек DRY AGED 21 дни поднесен с фоа гра, 

манатарки, бейби картофи, с черен трюфел, билки и печени тиквички 

 
 

Десерти 
Микс от френски макарони, шоколадово брауни, селекция трюфелови бонбони, 

микс сиропирани десерти, сезонни плодове и тиквеник 

 

 

 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

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

 

 

Напитки 
Минерална вода, Безалкохолна напитка, Алкохолна напитка 100мл. 

Чаша пенливо вино, Чаша бяло или червено вино, Кафе или чай 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/


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

 

MENU 
Club House - 

Бар 19-та 
дупка 

 

 

Добре дошли 
 

 
 

Club House - 
Бар 19-та 

дупка 

 

NEW YEAR’S EVE 2023 

 
* 330 лв. възрастни и 165 лв. за деца от 7 до 14г. 

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

Бюфет 
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 

 

 

* 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 

 
 
 
* 10% oтстъпки за собственици 

Основно ястие 
Млечен телешки тендерлойн стек DRY AGED 21 дни поднесен с фоа гра, 

манатарки, бейби картофи, с черен трюфел, билки и печени тиквички 

 
 

Десерти 
Микс от френски макарони, шоколадово брауни, селекция трюфелови бонбони, 

микс сиропирани десерти, сезонни плодове и тиквеник 
 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

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

 

 

Напитки 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/


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

 

MENU 

Еuro Kitchen & 
Taste of Asia 

 
 
 
 
 

 
 
 

Еuro Kitchen & 
Taste of Asia 

Добре дошли 
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 
 
 

 
NEW YEAR’S EVE 2023 

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

 

 
* 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 

 
 
 

* 10% oтстъпки за собственици 

 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

Бюфет 
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 

 

 

Основно ястие 
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 
 

 

Десерти 
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 

 
 

Напитки 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/


www.piringolf.bg 
Минерална вода, Безалкохолна напитка, Алкохолна напитка 100мл. 

Чаша пенливо вино, Чаша бяло или червено вино, Кафе или чай 

 

MENU 

La Foret 
 
 
 
 
 
 

Добре дошли 
Салата ,,La Foret’’, бобена салата с магданоз, кьополу, катък 

 
 

La Foret 

 

 
NEW YEAR’S EVE 2023 

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

 
Предястия 

Дивечови кюфтета от глиган, конски кюфтета, агнешки наденички на скара 
 
 
 

 

Основно ястие 
Мариновано и задушено месо от Благороден елен с доматен сос, печен патладжан, 

зеленчуци и печени картофи 
 

* 130 лв. възрастни и 65 лв. за деца от 7 до 14г. 

за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс 

 
 

Следястия 
Селекция дивечови колбаси и селекция сирена 

 

* 10% oтстъпки за собственици 

 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

 

Десерти 
Ябълков щрудел, йогурт с горски плодове, Баклава, целувки и плодове 

 
 
 

Напитки 

http://www.piringolf.bg/
mailto:reservation@piringolf.bg


www.piringolf.bg 
Минерална вода, Безалкохолна напитка, Алкохолна напитка 100мл. 

Чаша пенливо вино, Чаша бяло или червено вино, Кафе или чай 

 

MENU 
Италиански 

ресторант 
Casa di Pasta 

 
 
 

 
 
 

Италиански 
ресторант 

Casa di Pasta 

 

NEW YEAR’S EVE 2023 

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

Добре дошли 
Салата Бурата с чери домати, кедрови ядки и рукола 

Селекция от брускети и гризини 

 
 

 

Предястия 
Микс от калмари,октопод,миди с маслено лимонов сос и мащерка 

 
 
 

 

Основно ястие 
Говежди ри бай стек DRY AGE 21 дни с демиглас, пюре от печени картофи целина 

и зеленчуци 
 

* 130 лв. възрастни и 65 лв. за деца от 7 до 14г. 

за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс 

 
 

Следястия 
Селекция италиански колбаси и сирена 

 

* 10% oтстъпки за собственици 

 
 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

 

Десерти 
Панакота, Тирамису, Дзупа инглезе с горски плодове и сезонни плодове 

 
 
 

Напитки 

http://www.piringolf.bg/
mailto:reservation@piringolf.bg


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

 

MENU 
Гръцки 

ресторант 
Оctopus 

 
 

 

Добре дошли 
Гръцка салата, дзадзики, тиро салата, тарама 

 

Гръцки 
ресторант 

Оctopus 

 

NEW YEAR’S EVE 2023 

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

 

 
* 130 лв. възрастни и 65 лв. за деца от 7 до 14г. 

за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс 

 
 

Предястия 
Узо мезе /мариновани риби, бейби октопод, калмари/ 

печени сирена /фета, халуми/, калмари на скара с риган и зехтин, миди с винен 
сос , октопод на скара с риган и зехтин 

 

 

Основно ястие 
Риба барбун, риба ципура, риба бакаляро, гръцко кебепче, свински гърди на 
тиган с риган и зехтин, печени зеленчуци със зехтин и риган, печени картофи с 

риган и зехтин, селски хляб с риган и зехтин 

 
 

 

Следястия 
Ceлекция сирена и колбаси на плата 

 

* 10% oтстъпки за собственици 
 

 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

Десерти 
Кадаиф, гръцко реване, оризов пудинг с горски плодове и плодове 

 
 

 

Напитки 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/


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

 

MENU 

Half-Way 
House 

 
 

 

 

 
Half-Way 

House 

 

NEW YEAR’S EVE 2023 

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

Добре дошли 
Катък, лютика, масло с шарена сол, различни видове хляб, шупла, салата класика, 
домати, краставици, печени чушки, снежанка, плочка сирене, маслини, кисело 

зеле, царска туршия 

 

 

Предястия 
Зелеви сарми с праз лук и три вида кълцано месо с ориз 

 
 
 

 

Основно ястие 
Печен свински врат със зеленчуци поднесен с печени картфи с билки и демиглас 

 

 

* 130 лв. възрастни и 65 лв. за деца от 7 до 14г. 

за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс 

 
 

Следястия 
Ceлекция сирена и колбаси 

 

* 10% oтстъпки за собственици 
 

 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

Десерти 
Селекция сиропирани десерти, тиквеник и плодове 

 
 

 

Напитки 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/


 

MENU 

Piano Bar 
Melody 

 
 
 
 
 

 

Piano Bar 
Melody 

Добре дошли 
Mиди сен жак с домати конкасе, тарталета с мус от патешки дроб, тарталета с мус 
от сьомга, канапе с шунка парма, сьомга филе със сос лимонет, пролетни рулца, 
селекция суши, бейби моцарела,чери домати и босилек, маслини по есалонски, 
плато от италиански подбрани колбаси, селекция сирена и сушени плодове, 
канапе със сирене бри, канапе със сирене ементал и канапе със сирене чедър 

 
 
 

NEW YEAR’S EVE 2023 
 
 

* 140 лв. възрастни и 70 лв. за деца от 7 до 14г. 

 

 
* 80 лв. възрастни и 40 лв. за деца от 7 до 14г. 

за гости настанени в Пирин Голф Хотел & Спа или 
Пирин Голф & Kънтри Клуб Апартаментен Комплекс 

 
Десерти 

Шоколадови трюфели, мусчета с шоколад   и   карамел,   лимонови 
тарталети,   трюфелови   бонбони,   сиропирани   десерти,   плодови   шишчета 
и плодове, селекция петифури микс, селекция тарталети, баклава 

 
 
 

 

* 10% oтстъпки за собственици 

 
 

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

Pirin Golf & Country Club 

reservation@piringolf.bg 

www.piringolf.bg 

 

Напитки 
Минерална вода, Безалкохолна напитка, Алкохолна напитка 100мл. 

Чаша пенливо вино, Чаша бяло или червено вино, Кафе или чай 

mailto:reservation@piringolf.bg
http://www.piringolf.bg/

