
 
 

 





И ЛЮБОВ, И НЕЖНОСТ, И РОМАНТИКА … 
В БАЛНА ЗАЛА ГАЛАТЕЯ 



СВАТБЕНИ ПАКЕТИ: 

 
 

 

*ПАКЕТ ПРИМА 
 

- цена 54 лева/ човек 
 
- избор на ЧЕТИРИ степенно сет меню 
 
- бяла пътека и драперия 
 
- калъфи за столове 
 
- ефектна видеостена 
 
- паркоместа за автомобили 
 
- настаняване на младоженци комплимент 
 
- преференциално настаняване на гости 
 
- дегустация на сватбеното меню 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

 
 
 

 

*ПАКЕТ БЕЛИСИМА 
 

- цена 64 лева/ човек 
 
- избор на ЧЕТИРИ степенно сет меню 

 
- бяла пътека и драперия 

 
- калъфи за столове 

 
- ефектна видеостена 

 
- паркоместа за автомобили 

 
- настаняване на младоженци комплимент 
 
- преференциално настаняване на гости 
 
- дегустация на сватбеното меню 

 
 
 

 

*ПАКЕТ ВЕРДИ 
 

- цена 84 лева/ човек 
 

- избор на ЧЕТИРИ степенно сет меню 
 

- бяла пътека и драперия 
 

- калъфи за столове 
 

- ефектна видеостена 
 

- паркоместа за автомобили 
 

- настаняване на младоженци комплимент 
 

- преференциално настаняване на гости 
 

- дегустация на сватбеното меню 

 

- погача за посрещане 14 лева - погача за посрещане 14 лева 
 

- пиле и погача за кумовете 29 лева - пиле и погача за кумовете 29 лева 
 

- Такса оувъртайм 180 лева/ час - Такса оувъртайм 180 лева/ час 
 

- welcome drink 5 лева/ човек - welcome drink 5 лева/ човек 
 

- такса сервиз 3 лева/ човек - включена в цената 
 

- такса панделки декорация 1,50 лева/ бр.  - включени в цената 

 

- включена в цената 
 

– включени в цената 
 

- включена в цената 
 
- включен в цената 
 
- включена в цената 
 
- включени в цената 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ: 

 
 
 

 

• 15% ОТСТЪПКА ОТ MAYA VITA ЦЕНТЪР; 
 
 
 
• 20% ОТСТЪПКА ОТ МЕНЮТО В РЕСТОРАНТ „МОРСКА ГРАДИНА“ НА 

ПЪРВАТА ГОДИШНИНА ОТ СВАТБАТА; 
 
 
 
• 20% ОТСТЪПКА ОТ ТАКСА ЗА DJ /PARTY TIME BG/, ПРИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО В ДЕЛНИЧНИ ДНИ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК; 
 
 
 
• 10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА НА ПАКЕТИТЕ ПРИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА СВАТБА 

ЗА ДНИТЕ ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК; 



МЕНЮ – ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ШЕФ С. СТЕФАНОВ: 

 
 
 

 

ИЗБОР НА САЛАТА: 

• Традиционна салата;  
• Гръцка салата с бейби моцарела;  
• Свежи салатки, рукола, чери домати и пармезан; 
• Микс от салатки, авокадо, моцарела, чери домати и слайс от краставица;  
• Градински зеленчуци, зелена салата с хрупкав бекон, печени червени пиперки, 

снежанка, кьопоолу и маслини;  
• Белени домати,катък с краставички в хрупкав яйсберг, печен пипер, маслини, 

мариновано сирене;  
• Свежи салатки с телешка пъстърма, круши и бейби моцарела в цитрусова 

марината; 
• Свежи и мариновани зеленчуци, зелени салатки, киноа и пресносолно сирене; 
• Белени домати, моцарела, прошуто и хрупкави салатки, поляти с песто от 

босилек и балсамов дресинг; 



ИЗБОР НА ПРЕДЯСТИЕ: 

 
 
 

 

• Антипасти от печени зеленчуци, прошуто и моцарела  
• Спаначена палачинка с мус от сирена, домати конкасе и сметанов сос 

с пармезан  
• Ролца от тиквички с прошуто и крема сирене  
• Печен камембер в хрупкава коричка със скадко от смокини и свежа мента  
• Роле от пилешко със сушени домати,босилек и сибирски лук,върху 

ризото с маринован артишок  
• Свински медальон от бон филе с бекон, свежи билки и пюре от карфиол  
• Рулца от печена шунка с мус от сирена, свежи билки и сос от печен 

пипер 



ИЗБОР НА ОСНОВНО ЯСТИЕ: 

 
 
 

• Свински стек с манатарки, гриловани зеленчуци и печена полента;  
• Пилешко филе с коричка от сирена, талиателе с песто от сушени домати 

и сметанов сос;  
• Печен свински врат със запечени картофи и сотирани зеленчуци;  
• Мариновано свинско бон филе с розмарин, босилек и ретро горчица, 

поднесено с рагу от зелена леща, сушени домати и маслини;  
• Микс от телешки, пилешки и свински медальони с печени картофи и 

крем от течна полента;  
• Руладин от пилешко с ементал и аспержи, пюре от целина и сос 

„Марсала“;  
• Бавно печено свинско джоланче, поднесено върху пюре от картофи 

с магданоз, кореноплодни зеленчуци и ароматен сос;  
• Печена пъстърва с каперси, лимони и свежи билки, поднесена с 

картофи соте и гриловани тиквички; 



СЛЕДЯСТИЕ – ПЛАТА С МЕЗЕТА /ФИЛЕ ЕЛЕНА, ПАСТЪРМА, 
ЛУКАНКА, СИРЕНА И КАШКАВАЛИ/ 

 

НАПИТКИ: 

МИНЕРАЛНА ВОДА – 1 БР. 

БЕЗАЛКОХОЛНА НАПИТКА – 1 БР. 

 

КЪМ ВСЯКО МЕНЮ Е ВКЛЮЧЕН ПРЯСНО ИЗПЕЧЕН БЯЛ 
И ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ. 

 
 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКО И 
ВЕГЕТАРИАНСКО МЕНЮ. 



ОТЗИВИ ОТ МЛАДОЖЕНЦИ: 

 

Сем. Кръстеви, 22.04.2017 г: 
 

Здравейте, 
 
Пишем Ви, за да изразим цялата си благодарност от нашите сърца за това което направихте Вие и целият екип на Swiss-belhotel dimyat. 
Излишно е да пишем благодарим за това,...благодарим за онова....за това ще се опитаме да 

наблегнем на няколко важни елемента от цялото тържество, без които елементи то нямаше да бъде същото. 
 

Посрещането още в самото начало когато дойдохме показа високата класа на този хотел и радостта на хората, които работят с 
усмивка за гостите на хотела. Персоналът е на ниво, което не може да се види другаде в България. Професионализмът на работа, 
която вършат всички е уникален. Няма нужда да споменаваме самата обстановка в ресторанта – мисля, че всеки, който е стъпил там 
разбира и осъзнава, че се намира в един наистина великолепен ресторант. Ресторант, който си заслужава още минимум две звезди. 
Обслужването в него е на такова ниво, че никой не забеляза кога и как работят всички сервитьори. Вниманието към нас и нашите 
гости беше зашеметяващо. Благодарим още веднъж на чудесният персонал, работещ в този великолепен ресторант. 
 

Сега към ястията. Не можем да скрием както нашето очарование така и това на нашите гости, относно храната. Тя беше 
приготвена като за Боговете. Менюто което ни предложихте защитава звездите на хотела и на ресторанта. Тук не можем да не 
изкажем специални най- дълбоки благодарности към Главният готвач. Без този човек цялата вечер щеше да е „кисела“. Но тя 
не бе! Вечерята от началото до краят бе приготвена, поднесена и най-важното изядена с огромни благодарности към Главният 
готвач! Личното му присъствие в залата допринесе още повече усмивки и радост по лицата на всички. Какво по-хубаво от това 
да те уважи човекът който е приготвил всичко това...?! Искрени благодарности от нас и нашите гости към Главният готвач! 
 

Г-жа А. Дончева, благодарим Ви още веднъж за всичко което направихте за нас. Благодарим Ви за подкрепата и помощта, 
която Вие специално и целият екип на хотел Swiss-belhotel dimyat ни оказахте. Благодарим Ви за топлите отношения, с 
които ни приехте като Ваши гости в този прекрасен хотел и ресторант. Благодарим Ви за енергията, отделена за нас и 
нашият празник. Благодарим Ви за всичко, което сътворихте за нас! Благодарим на целият екип на Swiss -belhotel dimyat! 
 

Надявам се да имаме още много красиви поводи да празнуваме при Вас! Нека всички Вие да сте живи и здрави и 
да продължавате да вършите всички тези неща с енергията, която строи от вас! Благодарим ВИ!!! 



Деница Каракочева, 20.05.2017: 

Здравей, 
 

И двамата с Кирил останахме много доволни от празника, който се получи истински 
специален и заради отношението на вашия екип. Благодаря лично на теб за това, че беше на 
разположение по всеки един въпрос и успя да намериш решения за всяко наше желание.  

Гостите ни специално ни казаха, че си тръгват със страхотни впечатления за хотела , аз 
самата също мога само да поздравя всички твои колеги за перфектното отношение и 
готовност да съдействат.  

Много съжалявам, че не ни остана минутка, за да благодарим на главния готвач за вкусното меню, 
което се хареса и на най-претенциозните от нас. Надявам се да успееш да го направиш от мое име. 
Цялата организация в ресторанта ни помогна дори да не усетим как се случват нещата и да се 
насладим на празника ни.  

Ще се радвам да споделиш имейла с вашия управител, който е късметлия да разполага с 
такъв професионален екип на фона на хотелския климат в България. 
 

Когато имам възможност, със сигурност ще се отбия, за да пием по кафе, а междувременно 
бих препоръчала на всеки да проведе събитие във Варна при вас. 
 

Желая много успешен сезон на всички в хотела и още веднъж искрено благодаря за 
помощта! Радвам се, че заедно сътворихме такава красива вечер за нашите близки! 



Валент ина Желязкова, 27.05.2017: 
 

Здравейте, 
 

На 27/5/17 имахме сватбено парти в ресторанта на хотела и всичко което се случи там 
беше просто невероятно. От все сърце благодарим на прекрасните сервитьори и 
изключителната управителка които впечатлиха всички наши гости. Благодарим за вкусната 
храна, красиво предложена от внушителният готвач. Щастливи сме и благодарни че 
избрахме вашият ресторант за нашият празник. Имахме няколко уникално големи и чисти 
стаи в хотела, а служителите на рецепция бяха толкова внимателни и деликатни. 
Останахме наистина впечатлени и респектирани от професионализма на всички тези хора. 
Тръгнахме си с прекрасни чувства. Благодарим на всички вас, които направихте нашият 
празник незабравим. Желаем ви щастие. :-) 
 

Сем. Ст оилови, 03.06.2017: 
 

Чудесно обслужване, мил и приветлив персонал, невероятна храна, чисти стаи! Специални 
благодарности към Антония Дончева, невероятен организатор, който знае как да си свърши 
работата! Поклон пред всички ВАС, мили хора! 


