
За Вашия незабравим сватбен ден!



Изключително отношение към добрата храна, хубавите вина, 
внимание към детайла и грижовен подход за Вашата
незабравима сватба! 

Ресторант “My Choice” разполага с три зали: My Choice -
външна зала с прозорци - до 80 гости, Galaxy - вътрешната
зала за 130 гости, Helios - ВИП зала за 30 гости и градина за 
60 гости.

Предлагаме и възможност за организиране на изнесен
ритуал в нашата градина с декоративен басейн.

Сватбена торта - разполагаме със собствено сладкарско
ателие, в което произвеждаме бутикови торти. 

Комплимент от нас :
• “Welcome drink” с шампанизирано вино за посрещане на
Вашите гости. 
• Реквизити за посрещане на младоженците- сол, мед, бяло
платно, менче
• Дегустация на избрано от Вас сватбено меню.



Сватбени менюта



Меню 1

Салата Айсберг с чери доматки , моцарела и кедрови ядки -300 гр. 

Дуо пънчета с кашкавал , шунка  пълнени с крема сирене, яйце
и кисел краставичка, съчетани с  лозови сърмички с ориз - 200 гр.

Пиле “Парма” гарнирано с микс от задушени зеленчуци и задушени 
картофки в масло- сочно пилешко филе пълнено със сушени домати 

и моцарела, полято със сос „Холандес” - 450 гр.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, луканка, пастърма, 
сирене Бри, кашкавал и синьо сирене/ - 80 гр. - Сервира се на плата

Ядки микс- бадем, лешник, фъстък, кашу - 0.50 гр.

„Open bar”- с  неограничена консумация на безалкохолни напитки 
(Кока кола, Фанта, Спрайт, Сода Кинли, Студен чай Нести от 250 
мл.), натурални сокове (Капи- портокал, вишна, праскова, кайсия, 

ананас, ябълка от 250 мл.) и минерална вода (Девин 1.500 л.)

Меню 2

Салата Казабланка с мариновано овче сирене и поръска от арабска 
питка (микс от зелени салати с уеджис домати,краставици и 

ломонов дресинг) - 350 гр.

Тартар от пушена норвежка сьомга 

Свинско роле пълнено с шунка,лук,орехи с гарнитура от двойно 
печен картоф и зеленчуци на жулиен.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, луканка, пастърма, 
сирене Бри, кашкавал и синьо сирене и синьо сирене/- 80 гр. -

Сервира се на плата

Ядки микс- бадем, лешник, фъстък, кашу - 0.50 гр.

„Open bar” - с  неограничена консумация на безалкохолни напитки 
(Кока кола, Фанта, Спрайт, Сода Кинли, Студен чай Нести от 250 
мл.), натурални сокове (Капи- портокал, вишна, праскова, кайсия, 

ананас, ябълка от 250 мл.) и минерална вода (Девин 1.500 л.)

60,00 лева



Меню 3

Гръцка салата- домати, краставици, мариновано сирене, маслини, червен
лук и риган дресинг - 450 гр.

Паниран Камембер върху боровинков сос и сладка целина – 100 гр.

Свинско печено на бавен огън гарнирано с гриловани зеленчуци и картофено
пюре по домашна рецепта- 450 гр.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, луканка, пастърма, сиренеБри, 
кашкавал и синьо сирене/ - 80 гр. - Сервира се на плата

Ядки микс - бадем, лешник, фъстък, кашу - 0.50 гр.

„Open bar”- с  неограничена консумация на безалкохолни напитки (Кока кола, 
Фанта, Спрайт, Сода Кинли, Студен чай Нести от 250 мл.), натурални сокове

(Капи- портокал, вишна, праскова, кайсия, ананас, ябълка от 250 мл.) и 
минерална вода (Девин 1.500 л.)

60,00 лева



Меню 4

Салата „ Български стил”- овкусени домати и краставици с дресинг, 
магданоз и лук съчетани с плочки краве сирене.

Роле от палачинка с крема сирене, маслини и домати- 150 гр.

Пиле „ Тракия”- мариновано пилешко парти филе с гарнитура
задушени зеленчуци и картофи уеджис.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, луканка, пастърма, 
сиренеБри, кашкавал и синьо сирене/ - 80 гр. - Сервира се на плата

Ядки микс- бадем, лешник, фъстък, кашу - 0.50 гр.

„Open bar”- с  неограничена консумация на безалкохолни напитки
(Кока кола, Фанта, Спрайт, Сода Кинли, Студен чай Нести от 250 
мл.), натурални сокове (Капи- портокал, вишна, праскова, кайсия, 

ананас, ябълка от 250 мл.) и минерална вода (Девин 1.500 л.)

60,00 лева



Меню 1

Овчарска салата- домати, краставици, 
чушка, пресен лук, кашкавал, печурки, яйце, 

сирене, маслини, шунка - 400 гр

Тартар от опушена балканска пъстърва и 
пресни билки , поднесени с хрупкав хляб

Свинско печено на бавен огън гарнирано с 
гриловани зеленчуци и картофено пюре по

домашна рецепта - 450 гр.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, 
чоризо, луканка, пастърма, сиренеБри, 

кашкавал и синьо сирене/- 80 гр. - Сервира
се на плата

50,00 лева



Меню 2

Шопска салата-домат, краставица, чушка, 
пресен лук, сирене- 400 гр.

Роле от палачинка с крема сирене, маслини и 
домати- 150 гр.

Сочно пилешко филе пълнено със зеленчуци и 
топено сирене, гарнирано с гриловани

зеленчуци и картофено пюре по домашна
рецепта- 450 гр. 

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, 
луканка, пастърма, сиренеБри, кашкавал и 
синьо сирене/- 80 гр. - Сервира се на плата

50,00 лева



Меню 4

Салата „Асорти”- домати, краставици, чушка сирене, 
млечна салата с краставици и орехи, кьоополу, печена 

червена чушка - 350 гр.

Печено козе сирене „Президент“ с коричка от 
лешници и балсамов карамелизиран луk

Пиле  „АДОБО”- мариновано пилешко парти филе, 
гарнирано със задушени зеленчуци и запечени

картофи с розмарин и чесън - 400 гр.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, луканка, 
пастърма, сиренеБри, кашкавал и синьо сирене - 80 

гр.  - Сервира се на плата

Меню 3

Гръцка салата- домати, краставици, мариновано сирене, 
маслини, червен

лук и риган дресинг - 450 гр.

Дуо пънчета с кашкавал и шунка,  пълнени с крема сирене, 
яйце

и кисел краставичка, съчетани с  лозови сармички с 
ориз - 150 гр.

Свинско печено на бавен огън  гарнирано с гриловани
зеленчуци и картофено пюре по домашна рецепта - 450 гр.

Селекция колбаси и сирена /салчичон, чоризо, луканка, 
пастърма, сирене Бри, кашкавал и синьо сирене - 80 гр./ -

Сервира се на плата

50,00 лева



Детско меню – 20.00 лева

Детска салата- домати, краставици, 
плочка сирене - 150 гр.

Пилешки филенца с корфлейкс, пържени
картофки и кетчуп - 250 гр.

* Детското меню може да бъде и половин
порция от стандартното меню



Специално за Вас ще предложим преференциални цени на алкохола, близки до
продажните на ТВ Фантастико, както и богат асортимент!

Комплимент към всички менюта: Разнообразие от хлебчета

Можем да Ви съдействаме и с декорация, DJ, фотограф и артисти.

Офертата е валидна за сватбен сезон 2020 г. Всички цени са с включен ДДС 20 %.

Поради големият интерес, моля да потвърдите. Вашата резервация възможно
най-скоро. Датата се запазва след като заплатите капаро от
500.00лв. Капарираната сума се приспада от общата стойност на
мероприятието в деня на разплащането за сватбеното тържество.

Oувъртайм след 5-я час - 200.00 лева на час.

Можете да се свържете с нас по всяко време на:

• тел. 02 / 819 21 88; 

• gsm: 0894 777 479;

• e-mail:  mc1@mychoice.bg;



Очакваме Ви!


