
 

 

 

 

„ Black tie evening”  - различната Нова Година 
  

Отегчени сте от стандартноно празнуване, еднотипната музика, 
обичайните ястия, познатия до болка сценарий и желаете да посрещнете 

2014 по нов, неповторим начин? 
  

Търсите ексклузивно място за празнуване? 
  

За Вас – ценителите на лукса, стилната атмосфера,  
безупречното обслужване, изисканата храна и незабравимите 

моменти – ние, екипът на ресторант Вила Марциана, създадохме 
„Black tie evening“ - Различната Нова Година. 

   
Доверете ни се и отпразнувайте Нова Година в ресторант Вила 

Марциана! 
  

„Black tie evening“ - вечер на стилното облекло, бляскавите бижута, 
кулинарната наслада, подбраните питиета и кралския разкош. 

Вечер, в която ще минете по червения килим,  
ще бъдете обгърнати от светлини на свещи и горящи камини,  

ще вкусите уникални ястия и  
ще преживеете магията, наречена Нова Година във Вила Марциана! 

  
 

„Black tie evening“ 
  

The beginning - „Just a sparkling touch” 
Началото –„Искрящо докосване”  

 

Коктейл 19:00 - 19: 30 
Предновогодишен коктейл  и малки кулинарни изкушения,  
подготвящи всички сетива за предстоящата бляскава вечер 

  
Тhe main part - „Shine of diamonds” 
Вечерята – „С блясък на диаманти” 

 
19:30 - Настаняване 

 

 



 

 

 

 

  
„Sensual explosion” – „Чувствена експлозия”  

 Новогодишното дегустационно меню 
  

Амус буш 

Вариации от сьомга върху бреноаз от краставица 

Пастет от гъши дроб, желе от ябълки, хрупкава тиква 

Крем-супа от манатарки с трюфел пяна 

Филе от риба тон, кълнове от див лук, гнездо от айсберг и водорасли 

Сорбе от нар 

Медальон от телешко филе върху златисто канапе, охлюви, пачи крак и 
мерло 

Запечено сирене Бри, аспержи, орехи и портокал 

Новогодишна шоколадова трилогия 

Новогодишно разнобразие на  домашно приготвен хляб, 

сервиран с вариации от масло 

„Irresistible passion” - „Покоряваща страст”  
 Новогодишен лист напитки 

  
Welcome cocktail 

  
Водка Белуга - 50 мл 

Совиньон блан Салла Естейт - 100 мл 

Меморо Пичини, Италия - 100 мл 

Пинотаж Велгегунд, Южна Африка - 100мл 

Кафе, чай Ришар 

Чаша Просеко Серджо Мионетто (сервирано индивидуално в полунощ) 

 



 

 

 

 

„Smooth desire” – „Нежен копнеж”  
 Новогодишната програма 

  
Гост изпълнители: Наталия Димова - певица 

Николай  Йорданов -пиано, флейта 

Мартин  Джунев- китара 

Новогодишни изненади от екипа на ресторант Вила Марциана 

Цена на Новогодишен куверт : 190 лв. 

За ранни резервации до 26.11.13 – 10% 
намаление. 

За групи над 10 души 15% намаление. 


