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   Новогодишен куверт 2021-2022 
/офертата е валидна за минимум 35 куверта/ 

ПРАЗНИЧНО МЕНЮ  ГАЛА ВЕЧЕРЯ 

 

Нека направим вашата новогодишна вечер незабравима. 
Посрещнете Новата 2022 година в гръцки ресторант Ямас  

и Оливс Сити Хотел! 
 

Новогодишно Празнично Меню  

 

Салатен бюфет: 
• Салата Хориатики 

/пресни домати, краставици, чушки, лук, маслини, Фета сирене, каперси и риган/ 

• Салата Ямас  
• /запечено халуми, айсберг, зелена салата, домати, пресен лук, крутони, маслини и 

майонезен сос/ 

• Салата Аникси 

 /свеж спанак и синьо сирене, посипани с кедрови ядки, върху канапе от цвекло/ 

• Салата Закинтос 

/печен патладжан и чушка, домат, маслина, лук, бяло сирене и кефалотири/ 

• Салата Политики 

/маринован микс от червено и бяло зеле, чушки, целина, морков и чесън/ 

 

Средиземноморски Разядки: 
Дзадзики и Тарама хайвер 

/поднесени с Гръцка пита/ 

 

Предястие: 
Микс от традиционни постни сармички с лимонов сос 

 

Основно ястие по избор от: 
➢ Галопула гемисти 

Новогодишна пълнена пуйка с кълцано телешко, кестени, кедрови ядки, стафиди и ориз 

➢ Свинско печено джоланче по гръцки, с меден сос и печен картоф с ароматни билки 

➢ Филе от Лаврак или Ципура върху салса от чери домати, маслини Каламата и пресни билки 

 

Следястия: 
• Плато с колбаси и сирена 

/Фета сирене, Кефалотири, синьо сирене, луканка, суджук, пастърма и филе Елена/ 

• Баница с късмети 
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Бюфет с гръцки десерти: 
• Портокалопита 

• Екмек 

• Баклавички 

• Галактобуреко 

• Плодове 

 

Напитки: 
• Безалкохолна напитка – 1 бр. 
• Минерална вода – 1 бр. 
• Вино ½ бут./човек 

• Чаша пенливо вино за Новогодишна наздравица 

• Ядки асорти 

 

Цена на куверт: 150 лв. 
Детски куверт:  
- За деца до 5 год. – безплатен вход 

- За деца от 6 до 18 год. детски куверт – 75 лв. 
 

В цената са включени: 
✓ Музикална програма с DJ 

✓ Празнична програма с участието на Димитрис Пападопулос и Таня Райчева 

✓ Празнична томбола с награди 

✓ Гала вечеря с 6-степенно меню, с богата селекция от гръцки салати и десерти на бюфет  
✓ Възможност за внасяне на алкохолна напитка без такса 

✓ Безплатен паркинг 

 

Пакетна цена за настаняване в Оливс Сити Хотел (за двойно настаняване в Бизнес студио) с 

включен Новогодишен куверт, нощувка, празничен брънч на 01.01.2022 г от 11:00 до 15:00 ч., 
ползване на басейн и късно освобождаване в 16:00 ч.: 230 лв. на човек  

 

Срокове за плащания и анулации: 

1. Кувертът се заплаща при извършване на резервацията.  
2. В случай на отказ от Ваша страна се заплащат следните неустойки:  

а) до 14 календарни  дни преди датата на мероприятието – 30 % от общата стойност на 
заявените куверти; б) анулация от 14 дни до 3 дни преди датата на мероприятието – 50 % от 
общата стойност на закупените куверти; в) при анулация по-малко от 3 дни се дължи неустойка в 
пълния размер на закупените куверти; в) при анулация вследствие COVID-19, като затваряне на 
обекта, ограничаване на пътуването или заболяване на гостите с представяне на документ от 
лечебно заведение, сумата по закупените куверти се възстановява на клиента. 

3.  При не достигнат минимум от 35 куверта, сумата се възстановява на клиента. 
 

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ: 
+359 882 444 168 ; restaurant@OlivesHotel.com 
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