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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Заповядайте в заведенията  
на  lucky’s

Вече 5 години 
специалистът кулинар 
от СПТУ гр.Балчик, 
готвачът Ивайло Иванов, 
утвърждава своя бизнес в 
Балчик като управител на 
„ЗАРИ ИНВЕСТ”. 
Както сам той казва, 
може да се приеме, че 
хранителните заведения 
lucky‘s, две в Балчик 
и едно в Ген.Тошево, 
са малка верига, която 
устоява на времето и 
просперира в условията 
на антиепидемиологични 
мерки . Едното заведение 
в Балчик е в бл.22, а 
другото е ресторантът 
„Хапката”. 
Основно място в т.н. 
закусвалня в бл.22  заема 
майката на Ивайло 
Иванов – Добринка 
Тодорова, известна 
на всички като Доби, 
която строго държи за 
хигиената, обслужването 
и разнообразието на 
артикулите, които са 
повече от 50 вида. Продава 
се и хляб от с.Стефаново 
и по поръчка обредни 
погачи. Предлагат се 
и кетъринг услуги и 
собствено производство 
на тестени изделия.
Хубаво е, че в 

закусвалнята се предлагат 
и вестници. Никъде 
другаде не можеш да си 
създадеш удоволствието 
да четеш с кафе и закуска 
в ръка.
През януари мин.год. 
за първи път посетих 
с гости – бесарабските 
българи Виктор 
Христов /художник/ и 
Василий Крестинков /
инженер/ ресторантчето 

„Хапката” до спортната 
площадка на ж.к.”Балик”. 
Имаше толкова вкусни 
супи, ястия, салати и 
десерти,  че станахме 
редовни посетители, в 
продължение на десетина 
дни. 
Дистрибутори на 
хранителните заведения  
lucky‘s са реномирани 
близки фирми от Варна, 
Добрич и Каварна

Ивайло Иванов сподели, 
че на тел. 0896 602 632 
може да се поръча храна 
за в къщи или за  офиси и 
кантори в Балчик.
Искам да пожелая на 
семейството на Ивайло 
Иванов здраве, сили 
и кураж да отгледат 
малката си дъщеря и 
скоро роденото бебе. А на 
lucky‘s  - късмет!

Маруся Костова


