
Ние Ви предлагаме следните възможности: 

♦  Зала  с до 100 седящи места, на закрито адаптивна според броя гости и 

тераса с над 40 меса на открито 

♦  Ястия от българската и европейската кухня, с възможност за 

съставяне на сватбено меню според вашите предпочитания и бюджет. 

♦  Възможност за внасяне на алкохолни напитки, без такси и наеми, като 

осигуряваме тяхното охлаждане 

♦  Изнесена брачна церемония  

♦  Организиране на „Welcome drink”коктейл в градината на комплекса 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОКТЕЙЛ 

„ДОБРЕ ДОШЛИ” 
Чаша пенливо вино и сезонен плод 1бр 4,50лв 

 

Сладки изкушения 

  

   Шоколадов браунис 5бр 10,00лв 

   Мъфин/различни видове/ 5бр 8,00лв 

   Мини еклери с ванилов крем 5бр 6,00лв 

   Мини тарталети с домашно сладко 5 бр 5,00лв 

   Мини тарталети с ванилов крем и плодове 5бр 6,00лв 

   Шишчета от свежи плодове 5бр 10,00лв 

 

Солени предложения 

  

   Ролца с домати и каперси 5бр 6,00лв 

   Ролца  със пушена сьомга  5бр 12,00лв 

   Платки с мус от сирена/различини видове/ 5бр 9,00лв 

   Мини тарталети с печена чушка 5бр 6,00лв 

   Мини тарталети с билки и сирена 5бр 6,00лв 

   Мини тарталети с пюре от патладжан 5бр 6,00лв 

   Мини тарталети с тарама 5бр 8,00лв 

   Брускети с маслинова паста 5бр 8,00лв 

   Брускети  с домати и мацарела 5бр 9,00лв 

   Брускети с прошуто 5бр 10,00лв 

   Брускети с пушена сьомга 5бр 10,00лв 

   Бонбони със френски сирена 5бр 10,00лв 

   Мини кюфтенца от пиле 5бр 6,00лв 

   Мини кюфтенца от млечно телешко 5бр 10,00лв 

   Мини кюфтенца от агнешко 5бр 10,00лв 

   Мини кюфтенца от сьомга 5бр 10,00лв 



 

 

ПРИМЕРНО ОСНОВНО  МЕНЮ 

Меню I  

   Комбинирана салата с печени чушки, розови домати и маринован 

патладжан 

350гр 

   Хрупкави моцарелени пръчици със сос маринара 200гр 

   Патешко бутче Конфи с картофено пюре 400гр 

   Микс български  колбаси/сирена 80гр 

   Домашен хляб асорти  

   Мускатова ракия /водка 50мл 

   Газирана напитка на Coca Cola 250мл 

   Минерална или газирана вода 500мл 

 

Цена на куверт:                            55,00лв 

Меню II  

   Салата с прясно италианско сирене с розови домати 350гр 

   Патладжан по гръцки 300гр 

   Свински котлет със сос от манатарки 400гр 

   Микс  френски сирена 80гр 

   Домашен хляб асорти  

   Мускатова ракия /водка 50мл 

   Газирана напитка на Coca Cola 250мл 

   Минерална или газирана вода 500мл 

 

Цена на куверт:                            60,00лв 

Меню III  

   Салата с печени чушки, домати и катък 350гр 

   Печено сирене Халуми с хамон и портокалова горчица 250гр 

   Рибай стек от млечно телешко с пюре от целина с трюфел и печен 

сос 

400гр 

   Микс   италиански колбаси 80гр 

   Домашен хляб асорти  

   Мускатова ракия /водка 50мл 

   Газирана напитка на Coca Cola 250мл 

   Минерална или газирана вода 500мл 

               

Цена на куверт:                            65,00лв 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

♦ При ранни записвания възможност за безплатно настаняване на 

младоженците в комплекса в сватбената нощ  

♦ Преференциални цени за настаняване на гостите от сватбеното 

тържество в комплекса извън летния сезон 

♦ Безплатен паркинг за гостите от сватбеното тържество 

♦Безплатен детски кът  

♦ Предварителна дегустация за двама на избраното от Вас меню; 

♦ Специално петзвездно обслужване на Вашите гости. 

♦ “Overtime” след  5-я час – 100лв за всеки следващ час 

♦ Изнесена брачна церемония в градината на комплекса – 300лв 

 


