Нова Година 2022
Заповядайте при нас в Hotel ZOO Sofia и посрещнете една нова, звездна година. Ние ще Ви
накараме да се почувствате специални и ще се постараем веселието и забавлението да са на
космическо ниво. Вкусните ястия, невероятната атмосфера, празнична украса и шоу програма, са
само част от емоции, които ще Ви поднесем.
Очаква Ви изискана петстепенна вечеря с богат асортимент от кулинарни изкушения.

Начален час: 20:00ч., 31.12.2021г.
Салата
Бейби спанак, домати, патладжан, рукола и моцарела, сламки от оранжев и лилав
морков, варено яйце с жилиен от портокалови корички и орехи.
Студено предястие на плата
Плато с български колбаси, френски сирена с домашни гризини, крекери и плодове
Топло предястие
Пуешки филенца с чътни от манго върху хрупкаво сабле и пюре от кестени
Основно ястие
Свински врат пълнен с подправки и панчета, гарниран с картофки, пачи крак и чедър
Десерт
Ентреме “Шоколадова експлозия в червено“ с три вида шоколад и нежен мус
Комплименти към менюто:
Прясно изпечени хлебчета
Баница с късмети за всички гости
Пенливо вино за Новогодишна наздравица
Неограничена консумация на алкохол в рамките на 6 часа:
Минерална вода и безалкохолни напитки
Селекция български вина
Маркови водка и уиски
Специална българска ракия
DJ Show
Шоу програма със саксофонист – Shorty Sax
Фойерверки
Празнична украса
Цена на куверт: 179.00 лв.

Пакетна цена:
с една нощувка в двойна стая – 229 лв.
с две нощувки в двойна стая – 269 лв.
БЕЗПЛАТЕН АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА ВСЕКИ ГОСТ, БЕЗ АКТУАЛЕН ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ!
Допълнителна информация:
Деца от 0 - 5 години се настаняват и изхранват безплатно при двама пълно плащащи
възрастни.
Деца от 6 - 14 години се настаняват безплатно при двама пълно плащащи възрастни и
заплащат цена на куверт 74 лв.
Брънч до 12:00ч. на 01.01.2022
Късно напускане на 01.01.2022
Общи условия:
Предплащане на куверти в размер на 50 % от общата сума
Безплатен паркинг, фитнес и Wi-Fi
За резервации и запитвания: + 359 894 338 007
reservations@hotelzoosofia.com
Екипът на Hotel ZOO Sofia

