НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ
В ТУРИСТИЧЕСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
“МОМИНА КРЕПОСТ”/3 еделвайса/, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
29 декември 2018 г.- 1 януари 2019 г.
Комплексът се намира в крайградската туристическа
зона Ксилифор, на около 4 км /с автобус, около 10 км/ от
Велико Търново и на 3 км. от Архитектурно-исторически
резерват с Арбанаси.
Местоположението
на
хотел-ресторанта,
климатът в района, прекрасната природа, тишината и
спокойствието са чудесни условия за отдих и релаксация.
Близостта му до старопрестолния Търновград и
възрожденското село Арбанаси предоставя разнообразни
възможности за посещение на църкви, манастири, музеи и
други исторически обекти.

Настаняване в:

Стая с 2
легла

Стая с 3
легла

Двудневен пакет

229.00 лв.

222.00 лв.

158.00 лв.

147.00 лв.

295.00 лв.

284.00 лв.

178.00 лв.

174.00 лв.

Двудневен пакет за деца
до 12 години
Тридневен пакет
Тридневен пакет за деца
до 12 години

Цената е на човек и включва: Съответния пакет /нощувка, вечеря и закуска/,
празнична програма; 9% ДДС, застраховка. Водещ на празничната програма –
актрисата Стефка Петрова; забавни игри за възрастни и деца;Професионален
фолклорен ансамбъл читалище „Искра“- Велико Търново, българска фолклорна вечер
с Оркестър „Оникс“ със солист Петър Георгиев на 30.12.2018 г. Специален гост в
новогодишната вечер – Елисавета Тодорова Лаловска, Дисководещ – Даниел Тилков.
Вътрешен дизайн – художниците Силвия и Емил Калоянови.

За контакти:
тел/факс: 062/63 58 23
Моб. тел.: 0896/ 69 78 32 – Силвия Димитрова;
0896/75 70 49 – Жулиета Симеонова,
e-mail: trapezitca_1902@abv.bg;
web-site:www.trapezitca1902.com

Новогодишно меню:
Вечеря на 29 декември 2018 г.:
Ордьовърна салата – 400 гр.
Аператив /българска ракия/ – 50 мл.
Минерална вода или безлакохолна напитка
Свинска вратна пържола с кашакавал, гъбен
сос и лозови сърмички – 400 гр.
Каберне– 1 чаша
Хляб – 2 филийки
Цедено мляко с боровинки – 200 гр.

Детско меню:
Ордьовърна салата – 200 гр.
Минерална вода или безлакохолна напитка
Натурален сок – 250 мл.
Свинска вратна пържола с кашакавал, гъбен
сос и лозови сърмички – 200 гр.
Хляб – 2 филийки
Цедено мляко с боровинки – 200 гр.

Закуска на 30 декември 2018 г.:
Тутманик, кисело мляко, кафе, натурален сок 200 мл.

Вечеря на 30 декември 2018 г.:
Салата предястие – 500 гр.

Детско меню:

/ руска салата, снежанка, кашкавал, сирене, яйце, Салата предястие – 250 гр.
домати, краставици, шунка, зеле и моркови,
/ руска салата, снежанка, кашкавал, сирене, яйце,
маслина/
домати, краставици, шунка, зеле и моркови,
Аператив /българска ракия/– 50 мл.
маслина/

Минерална вода или безлакохолна напитка
Пилешко филе с бекон, сметана, гъби и копър
– 300 гр.
Свежа гарнитура – 200 гр.
Мерло – 1 чаша
Хляб – 2 филийки
Палачинка със сладко – 140 гр.

Минерална вода или безлакохолна напитка
Натурален сок – 250 мл.
Пилешко филе с бекон, сметана, гъби и копър
–½
Свежа гарнитура – 100 гр.
Хляб – 2 филийки
Палачинка със сладко – 140 гр.

Закуска на 31 декември 2018 г.:
Английска закуска: /Яйца на очи – 2 броя, бекон, домати, краставици, хляб – 2 филийки/ чай,
кафе

Празнична вечеря на 31 декември 2018 г.:
Салата „Момина крепост“ – 500 гр.
/домати, краставици, печена пиперка, зеле,
свежо сирене, кашкавал, шунка,
тел.пастърма, кьопоолу /

Ракия „Сухиндол“ отл. – 100 гр.
Минерална вода – 500 мл.
Безалкохолна напитка – 250 мл.
Пълнено свинско филе с гъби, печени
чушки, царевица – 250 гр.
Гарнитура – 200 гр.
/топка ориз със зеленчуци, топка картофено
пюре, топка грах/
Питка – 1 бр.

Вино : мерло/ каберне – ½ бутилка
Филе „Елена“ / Роле „Трапезица“ – 50 гр.
Новогодишна баница с късмети – 1 парче
Шампанско – 1 чаша
Торта – 1 парче
Кафе – еспресо

Детско меню:
Салата „Момина крепост“ – 250 гр.
/домати, краставици, печена пиперка, зеле,
свежо сирене, кашкавал, шунка,
тел.пастърма, кьопоолу /

Минерална вода – 500 мл.
Безалкохолна напитка – 250 мл.
Натурален сок – 250 мл.
Пълнено свинско филе с гъби, печени
чушки, царевица – 1/2
Гарнитура – 200 гр.
/топка ориз със зеленчуци, топка картофено
пюре, топка грах/
Питка – 1 бр.

Филе „Елена“ / Роле „Трапезица“ – 50 гр.
Новогодишна баница с късмети – 1 парче
Торта – 1 парче
Торбичка с лакомства

Закуска на 1 януари 2019 г.:
БЛОК МАСА: кафе, чай, прясно мляко, пържени филийки, бухти (мекици), сандвич с шунка и
кашкавал, няколко вида пакетирани сладка, мед, мюсли,кекс, сирене, кашкавал, топено
сирене, шунка, колбас, прошуто, кренвирши, масло, домати, краставици, варени яйца,
бъркани яйца с бекон, бял и черен хляб

