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СВАТБЕНИ МЕНЮТА 
 

 
 
Меню БАЛКАНИ          цена: 45 лв. 
 
Салата  
Традиционна гръцка салата /350 гр./ 
 
Предястие  
Канелони от патладжан, гриловани тиквички, мус от сирена, овкусени със зехтин, риган и чесън 
/220 гр./ 
 
Основно ястие  
Пилешко филе с рагу от горски гъби, поднесено с билков ориз с масло /400 гр./ 
 
Следястие 
Плато селекция колбаси и сирена /100 гр. на човек/ 
 
Хлебчета  
 
 
 
 
Меню СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ        цена: 55 лв. 
Салата  
Салата Капрезе /400 гр./ 
 
Предястие  
Роза от пушена Норвежка сьомга, перли от билково масло, брускети /150 гр./ 
 
Основно ястие  
Шпикован свински врат с билки и кореноплодни, поднесен с печен сос и гарнитура задушени 
картофи /400 гр./ 
 
Следястие 
Плато селекция колбаси и сирена /100 гр. на човек/ 
 
Хлебчета  
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Меню МОДЕРА         цена: 65 лв. 
 
Салата  
Салата триколоре – розов домат, грилован патладжан, сирене, поднесени с медено-горчичен 
дресинг и магданозено песто /350 гр./ 
 
Предястие  
Хрупкави скариди в тесто, поднесени със сладко-лют сос и микс свежи салати /180 гр./ 
 
Основно ястие  
Стек от сьомга с горчичен сос, поднесен върху зеленчуков рататуй и картофен гретин /400 гр./ 
 
Следястие 
Плато селекция колбаси и сирена /100 гр. на човек / 
 
Хлебчета  
 
 

НАПИТКИ 
 
 
Пакет 1:           цена: 10 лв. 
/неограничено количество минерална вода, газирани напитки, 2 вида сок по избор / 
 
Пакет 2:           цена: 15 лв. 
/неограничено количество минерална вода, газирани напитки, 2 вида сок по избор, кафе, 
капучино/ 
 
Пакет 3:           цена: 20 лв. 
/неограничено количество минерална вода, газирани напитки, 2 вида сок по избор, кафе, 
капучино, бира, бяло и червено вино/ 
 
 
 
Предлагаме опция за внос на напитки по Ваш избор срещу заплащане на такса бушон на бутилка. 
Вино: 8 лв. на бутилка  
Уиски, водка, ракия, джин, ром, узо: 10 лв. на бутилка  
 
 
 
Можете да поръчате напитки от нас на преференциални цени.   
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От нас получавате: 
 

• Безплатна дегустация на избрано от Вас меню 

• Възможност за внасяне на алкохол /срещу заплащане/ 

• Зареждане на масите с покривки и бели калъфи за столовете 

• Безплатен паркинг за всички гости 

• Безплатна нощувка за младоженците в деня на сватбата 

• Възможност за ползване на тераса за изнесен ритуал и welcome drink /срещу заплащане/ 

• Съдействие за допълнителна украса, цветя, диско водещ и други услуги  

• Персонален организатор за Вашата сватба 

• Безплатно ползване на зала до 00:00 часа 

• Overtime след 00:00 ч. е в размер на 150 лв. на час  
 

 
Условия за резервация и анулации  
 
Резервации и потвърждения: 

➢ Моля, имайте предвид, че настоящата оферта не е обвързана с резервация. Ако желаете да 

направим такава, моля да се свържете с нас възможно най-скоро. 

➢ Всички допълнителни услуги, неописани в офертата, подлежат на допълнително уговаряне 

и заплащане. 

➢ При желание от Ваша страна да потвърдите събитие и да запазите датата, моля изпратете 

писмено потвърждение по мейл.  След потвърждението ще получите отговор от наша 

страна.  

Условия за плащане и анулиране: по договаряне  

➢ Нужно е да се внесе 2000 лв. капаро в 7-дневен срок от датата на потвърждението.  

➢ Всички плащания е нужно да се направят до 3 дни преди датата на събитието, спрямо 

подадени от Вас бройки на гостите. 

Валидност на офертата:  

Всички посочени цени са валидни за периода 1.4.2021 г.  – 1.1.2022 г., при минимален брой 
от 50 гости. 
 
За добрата организация и успешно реализиране на Вашето тържество е необходимо да 
получим информация за точния брой гости и избраното от Вас меню не по-късно от 7 дни 
преди датата на събитието. 
 

 
 


