
Сватбени Менюта 

•Дегустация на избрано от Вас 
меню 
•Без такса за внасяне на алкохол 
•Безплатна украса за масите с 
панделки и бели калъфи за 
столовете 
•Нощувка в апартамент за 
младоженците 
•Романтична закуска в леглото 
•Безплатен паркинг за всички 
гости 
•Безплатно ползване на зала до 
00:30 часа /вечерна сватба/
•Меню за масите на гостите 
•Традиционна българска погача 
•Възможност за изнесен ритуал и 
коктейл в градината 
•Нощувка за двама на първата 
годишнина 
•Шампанско за ритуал
•Съдействие за допълнителна 
украса, цветя, диско водещ и други 
услуги 



Меню България 

Салати:

Шопска салата

Микс зелени салати с чери домати и кедрови 

ядки 

Салата Асорти 

/домат, краставица, кьопоолу, снежанка, сирене/

Прядястия:

Чушка бюрек

Болс от сирена 
/микс сирена, луканка и подравки с галета, поднесени под 

формта на малки топчета/ 

Основни ястия:

Мариновано пилешко филе с билки, и картофи в 

чесново масло

Свински котлет с Дижонска горчица и 

картофено пюре с див лук

Пъстърва с каперси и зеленчукова кула 

Следястие:

Селекция сирена и колбаси 

Цена 55.00 лв. 



Меню Средиземноморие 

Салати:

Капрезе салата

Салата Туна 
/зелена салата, риба тон, царевица, дресинг/

Гръцка салата 

Предястия:

Пушена сьомга с рикота и див лук

Коктейл от скариди с дресинг Мери Роуз 

Пълнени тиквички по Средиземноморски

Основни ястия:

Котлет от Сьомга с Дижонска горчица и 

пюре от моркови

Свинско филе  с грейви сос 

и картофи с пармезанова коричка

Пилешко филе със сос рокфор и брюкселско зеле 

Следястие:

Ементал с глазирани орехи 

Прошуто с пъпеш

Цена 60.00 лв. 



Меню Европа 

Салати:

Салата Ница
/айсберг, рукола, запечено козе сирене, чери домати/

Свежа Салата 

/микс  домати, чушки, бейби моцарела, зелена салата/

Класическа салата Цезар

Предястия:

Мус от гъши дроб и мармалад от лук

Пълнени гъби с ароматни сирена

Тиквички по Европейски
/тиквички с маслини, домати, подправки запечени с 

моцарела/

Основни ястия:

Пилешко филе със сос шампанско и нудли

Свинки медальони  с гъби Портабело и 

пюре от запечен сладък картоф

Телешки бонбон с артишок и глазирани бейби 

моркови 

Следястие:

Паниран камембер със сладко от боровинки

Френски сирена и плодове

Цена 65.00 лв. 



Детски менюта 

Меню Чикън 

Редена салата домати, 

краставици, сирене

***

Панирани пилешки филенца с 

корнфлейкс, пържени катофи и сос 

кетчуп и майонеза 

Цена 25 лв 

Меню  Градина

Салата  зеле и моркови 

***

Палачинка  с кашкавал, сметана, 

зеленчуци и пиле 

Цена 25 лв 

Служебно меню
Салата/ от куверта на гостите/

Основно ястие

/от куверта на гостите/

Цена 35 лв



Напитки – пакети
Неограничена консумация 

Бар “Безалкохолен” 
/неограничена консумация/

Минерална вода, газирана вода, 

газирани безалкохолни напитки, 

натурален сок /2 вида/, 

кафе и чай

12.00 лв. човек 

Бар “Винен” 
/неограничена консумация/

Шампанско, бира,

българско бяло и червено вино, 

минерална вода, газирана вода, 

газирани безалкохолни напитки, 

натурален сок /2 вида/, 

кафе и чай 

18.00 лв. на човек 



Welcome drink  & Sweet Bar

Украсен бар със 

Шампанско Prosecco

Хапки с кашкавал

Хапки с луканка

Хапки с филе Елена

Хапки със сьомга и йогурт

Мини шишчеа с чери 

домати,моцарела и пресен босилек

Кростини с мармалад от смокини и 

сирене Рокфорд

Микс салатки в хрупкава кошничка

Коктейл от скариди в шот

Шоколадови тарталети с лешник

Ягоди с бял  и черен  шоколад

Плодови шишчета

Плодови тарталети

Цена 270лв 
/по 15 броя от вид/



Напитки
а ла карт 

Безалкохолни напитки 250 мл. 2.20 лв. 

Плодови сокове 220 мл. 2.20 лв. 

Минерална вода 1,0 л 4.00 лв. 

Българско пенливо вино 12.00 лв. 

Български вина 14.50 лв. 

Български вина – Резерва 32.00 лв. 

Българска бира 330 мл. 3.00 лв. 

Вносна бира 330 мл. 3.50 лв. 

Кампари, Мартини, Порто

50мл/700 мл. 3.50/45.00 лв. 

Водка 50мл/700 мл. 3.50/45.00 лв. 

Джин 50мл/700 мл. 3.50/45.00 лв. 

Ром 50мл/700 мл. 3.50/45.00 лв. 

Уиски 50мл/700 мл. 4.50/50.00 лв. 

Български ракии 50мл/700 мл. 3.00/38.00 лв 




