Меню и Празнична програма Нова Година
Катарино Спа хотел 2019г.

Механата
Уважаеми гости, ще имате възможност да се насладите през
цялата празнична вечер на неограничено количество барбекю
специалитети на дървени въглища, сухи мезета от нашите меса,
плата сирена от нашата мандра и домашен сладолед до насита
Музика на живо с група Хит машина и певицата Нора Караиванова,
с гост-изпълнител Йоана Драгнева
Фолклорна програма и заря в полунощ, Томбола с награди
Диджей парти
Детски кът от 08:00 до 21:00
Празнична детска анимация от 21:00 до 01:00 в празничната нощ

Празнично Меню Механата

Разядка
Домашен пастет с портокалово желе, хрупкава франзела
върху микс от свежи салати, редуциран балсамов оцет и печени чери домати

Салата Катарино
Микс от кореноплодни зеленчуци, поднесена с пъдпъдъчи яйца, печени гърди
от петлета, маринован телешки език, ябълки и сос от домашна майонеза

Най добро от Нас
Плата с подбрани месни мезета, приготвени по оригинална рецепта с
пирински подправки
Специална селекция домашни сирена, хрупкава хлебна кошница и айвар по
автентична рецепта

Предястие
Желиран телешки и свински джолан с билки и праз лук,
поднесен с пикантна туршия

Основно ястие
Говежди стек от Блек Ангъс с рагу от горски гъби и поднесен с печени
кореноплодни зеленчуци
Ароматно масло с билки и картофен пай

Задушени меса на пещ в глинени съдове
Гулаш от глиганско месо Задушено еленско месо
Суджуци и кюфтета от дивечово месо на грил
Традиционна Капама от разложката котловина
Барбекю на дървени въглища със селска кървавица,
пирински суджук, телешки кюфтета и асортимент от домашни наденици с
дивечово месо
Печени прасенца от нашата ферма
Изобилие различни видове хляб, изпечен на пещ с дърва, франзели и
питки с различни добавки, поръски и семена

Десерт
Шоколадова гора с лешников блат, хрупкав крокан,
шамфъстък и малинов сос
В полунощ плата със сезони плодове
След полунощ шкембе чорба

Напитки
Минерална вода - без ограничение
Чаша пенливо вино
100 гр. Алкохол и една бутилка от нашето червено вино
Чай, кафе и топли напитки без ограничение

