
Êîëåäíî ïàðòè
В ПБ “Шумнатица” - к.к. Боровец

Цена за 2 - дневен пакет с 1 нощувка - 69.00 лева на човек
Включва: Коледна празнична вечеря, 1 нощувка и 1 закуска. 

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ:

Ìèðíà, ùàñòëèâà
è áëàãîñëîâåíà 2020 ãîäèíà!

Допълнителни услуги:
Автобусен транспорт  до ПБ“Шумнатица” и обратно.

50% аванс след потвърждение от страна на “Ученически отдих и спорт” ЕАД. 
100 % плащане по резервацията в 14 - дневен срок, преди желаната дата.

Салата - Асорти  /домати, краставици ,печена капия ,
плочка сирене, снежанка, кьополу, маслини / 400 гр.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              
 Основно ястие - избор от две предложения: 

  I. Свинско печено бон филе с гъби,  сос от топено сирене, 
  картофено пюре 400 гр.  

                                II.  Роле от пилешко филе, пълнено с листа от спанак и чедър, 
полято със сос от сладко къри, поръсено с печен сусам и гарнитура от задушени

зеленчуци  400 гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                         

Селекция от български мезета 
/луканка, шунка, филе Елена, пастърма, суджук / 150 гр.                                                             

                                                                                                                                                                                               
Ядки /фъстъци/ 100 гр.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      
Баница с късмети  150 гр.                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                
Торта  150 гр.
Питка  2 бр.                                                                                                             

                                                                                                                                                                      
Минерална вода 500 мл.                                                                                              

                                                                                                                                                     
Безалкохолни напитки 500 мл.
/ кока кола, фанта, спрайт /                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ракия 

/Бургаска мускатова/ 50 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   

Уважаеми клиенти,
За нас е удоволствие да Ви поканим, да отпразнувате Вашето Коледно  парти в 

почивна база „Шумнатица” в курортен комплекс Боровец. Екипът ни ще Ви 
помогне да планирате и да посрещнете Коледния си празник. За нас ще бъде 

удоволствие да организираме Вашата фирмена или семейна Коледа и да я 
превърнем в едно приятно преживяване.
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