
 

Предложения за Новогодишна вечеря по желание:  

Новогодишна вечеря в ресторант Мимоза, разположен срещу хотел Хилтън Империал 

и Порта Пиле – главният вход на Стария град на Дубровник. Жива музика 

новогодишната нощ. 

www.restaurant-mimoza-dubrovnik.com 

Вегетарианско меню: 

Крем супа Мимоза – със спанак 

Парападеле паста със сирене тофу 

Варена целина в сос беарнез 

Плодове 

Чаша шампанско 

Цена 175 евро + 10 евро такса резервация 

Рибно меню: 

Мус от риба тон 

Супа с омари 

Пълнен лаврак по рецепта от  остров Корчула 

Джинджифилов сладкиш 

Чаша шампанско 

Цена 185 евро + 10 евро такса резервация 

Класическо меню: 

Пилешки мус 

Салата капрезе 

Супа от див аспарагус 

Телешки филенца с ноки и сирене горгонзола 

Бифтек с домашно сирене в сос от трюфели и зеленчуци 

Мус от портокали  

Чаша шампанско 

Цена 185 евро + 10 евро такса резервация 

 

 



Новогодишна вечеря в ресторанта на хотел Екселсиор 5* 

/предлага се и за туристи ненастанени в хотела/ 

1 вариант: 

DJ парти и открит бар в Пиано бар ABAKUS с парти снак бюфет и богат избор от 

напитки 

Начало: 22.00 

Цена:150 евро на човек 

Цената включва: 

Премиум открит бар от 22.00 – 01.00. 

Леки ордьоври /бюфет/от 22.00 – 01.00 

Гала десерти /бюфет/ от 22.00 – 01.00 

Отопляема тераса с панорамна гледка към Стария Дубровник 

Чаша шампанско в полунощ 

DJ парти  

Откритият бар включва богат избор от местни бели и червени вина, шампанско, 

бира, уиски – шотландско, ирландско, американско, японско, водка. 

2 вариант: 

Вечеря в ресторант Salin + DJ парти   & открит бар и в ABAKUS piano bar 

Цена: 220 евро на човек 

За вечерята в ресторант Salin се предлага избор между 3 менюта: 

 1. месно меню: 

- Грилована моцарела с чери домати, пепероната, аспержи и лучен чипс 

- Зелени тортелини с крехко агнешко, пюре от тиква 

- Телешко филе с пюре от трюфели, печен лук, темпура от чушки и винен сос 

- Шоколадова торта с ром и ванилов крем 

2. рибно меню: 

  - Карпачо от скариди с цитрусово песто и темпанада 

  - Ризото с миди Сен Жак, грах и бадеми 

  - Филе от лаврак с бейби картофи и талиатели с тиквички 

  - Лимонов тарт с пресни горски плодове, рикота и мед 

3. веган меню 

- Руладини с червено цвекло,пушено тофу,портокали и орехи 

- Ризото с тиква  

- Фалафел и пепероната върху канапе от ориз басмати и печен патладжан 

- Торта с моркови, шоколад и джинджифил 


