
 

 

 

 

 

НАПРАВЕТЕ ВАШАТА ПРИКАЗКА РЕАЛНОСТ В ИЗИСКАНАТА АТМОСФЕРА НА 

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, A LUXURY COLLECTION HOTEL BY MARRIOTT. 

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВКУСЪТ ВИ Е КЪМ КЛАСИКАТА ИЛИ МОДЕРНОСТТА,  

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ДОРИ И ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕТАЙЛИ  

С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ФИНЕС И ДИСКРЕТНОСТ 

 
СВАТБЕНИЯТ ПАКЕТ Е ВАЛИДЕН ЗА ПЕРИОД ОТ 6+1 ЧАСА И ВКЛЮЧВА: 

 

 

 

Великолепни бални зали с капацитет до 350 човека и прилежащо фоайе 

  
Welcome Drink с шампанско и коктейлни хапки 

  
Сватбена торта 

  
Залите са оборудвани с покривки, бели калъфи и пълно зареждане на масата 

  
Безплатна нощувка за младоженците в деня на сватбата 

  
Преференциални цени за настаняване в хотела на останалите гости от сватбата 

  
Сватбен организатор, който ще Ви съдейства при избор на зала, декорация, 

музикално оформление, фолклорна или друга програма, детски аниматор, 

изпълнители на живо, фотограф, видео оператор 

  
Осигуряване на Арфа или Роял с изпълнители на преференциални цени 

  
След седмият час на сватбеното тържество ще бъде начислена такса на 

стойност € 250 за всеки допълнителен час! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    КОМПЛИМЕНТИ ОТ ХОТЕЛА: 

 
Дегустация на 2 избрани менюта 

  
Ритуални питки и пенливо вино за обичаите 

  
Нощувка и вечеря за първата годишнина от сватбата 

  
Уикенд за младоженците в METROPOL PALACE, A Luxury Collection Hotel, 

Belgrade за сватби над € 3,500 € 

  
5 нощувки в 5-звезден хотел на остров КРИТ за двама 

с включени закуска и вечеря, за сватби над € 6,500 € 

  
Ранно настаняване и късно напускане на сватбения апартамент 

  
МЕДЕН МЕСЕЦ - MARRIOTT HONEYMOON: 

Всички младоженци в София Хотел Балкан,  A Luxury Collection Hotel, 

могат да спечелят бонус точки по програмата Marriott Bonvoy. Начислените 

бонус точки могат да се обменят за брой нощувки в хотели от веригата 

MARRIOTT в цял свят. За сватби до 31 декември 2021 г. може да се възползвате и 

от специалната промоция  TRIPLE POINTS (утрояване на точките) 
 
 

 

ПЛАТЕНА СУМА 

 

 

НАЧИСЛЕНИ ТОЧКИ  

Програма  

TRIPLE POINTS 

5000 € 11000 33 000 

10000 € 23 000 71 400 

15000 € 35 000 105 000 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

СЕТ МЕНЮТА: 
 

Сватбено меню 1 - € 38.00 на човек 
Салата Цезар с гриловани зеленчуци 

или 

Микс от зелени салати със сушени домати, козе сирене и пикантен дресинг 

------------ 

Тарталета с диви гъби, конфи от лук и сос от нар 

или 

Тарталета с пушена пъстърва, броколи и домати конфи 

------------ 

Пилешко роле с орехи и сирена, поднесено с бейби зеленчуци и лимонов сос 

или 

Пилешко роле със сушени домати и сирене Рикота,  

поднесено с аспержи, глазирани моркови и сос от диви гъби 

------------ 

  Сватбена торта 

 
Сватбено меню 2 -  € 40.00 на човек 

Разнообразие от български салати  

 (шопска салата, снежанка, кьопоолу, катък, печена червена чушка) 

------------ 

Палачинка със пълнеж по избор 

 (спанак и гъби с млечен сос или шунка и кашкавал с доматен сос) 

------------ 

Печено агнешко с мед, гарнирано с картофи соте и гриловани зеленчуци  

------------ 

Сватбена торта 

 

Сватбено меню 3 - € 45.00 на човек  

Салата домати, моцарела и рукола със сос Песто 

или 

Разнообразие от зелени салати с „Камембер“ пане и малинов винегрет 

------------ 

Филе от ципура със сотиран спанак в сос Перно и филирани бадеми  

или 

Пене с пушена сьомга и спанак 

------------ 

Печено свинско филе, с Басмати и див ориз, грил зеленчуци и бренди сос ябълки 

или 

Роле от свинско филе, пълнено с бекон, гъби, кисели краставички и кашкавал, 

поднесено с бейби зеленчуци и сос от гъби 

------------ 

Сватбена торта 



 

 

 

 

Сватбено меню 4 - € 51.00 на човек  
 

Зелена салата с прошуто „Сан Даниеле“,сотирани лешници и балсамов оцет 

или 

Зелена салата с цитрусови филета, авокадо, пуширани кралски скариди и сос шафран 

или 

Зелени салата с гриловани зеленчуци с крокети от козе сирене и балсамово-соев дресинг 

------------ 

Гъши дроб с карамелизиран плод по избор  

или 

Трилогия от сельодка с лук, пушена сьомга, маринован артишок със сос Песто и зехтин 

или 

Филе от сьомга на грил, поднесено с винегрет от портокал и ароматни билки 

------------ 

Телешки медалъони с гъши дроб, картофен тарт, гриловани аспержи и сос от диви гъби 

или 

Филе от лаврак, гарнирано с черен императорски ориз, броколи с и лимонов сос  

------------ 

Сватбена торта 

 

Вегетариански опции за основно 
Филе от сьомга на грил, басмати и див ориз с аспержи, сос от шампанско и див лук 

------------ 

Трилогия от диви гъби соте, басмати и див ориз с аспержи 

------------ 

Ризото с манатарки (или зеленчуци), гарнирано с пармезан  

------------ 

Талиателе с пушена сьомга и спанак 

 

Към всяко меню може да добавите: 

Плато български сирена и колбаси (по 2 плата на маса) - € 3.00 на гост 

 

Детско меню - € 18 на гост 
Салата на Главния Готвач 

или 

Шопска салата без лук 

------------ 

Пилешко филе на грил с пържени картофи и кетчуп (или зеленчуци) 

или 

Палачинка с шунка и кашкавал  

или 

Рибни хапки с пържени картофи и кетчуп 

------------ 

Сватбена торта  



 

 

 

 

 
БЮФЕТИ: 

 

Сватбено бюфетно меню 1 - € 40.00 на човек 

Селекция от бял и черен хляб 

Гризини и крекери 

Студени специалитети 

Плато от селектирани сирена, поднесени с хлебни пръчици, крекери и сушени плодове 

Плато с терин от пилешко с шарени чушки 

Салати 

Салатен бар с разнообразие от сосове  

Шопска салата 

Свежа градинска салата с пилешко, крутони, настърган пармезан и отлежал балсамик 

Картофена салата със сирене Рокфор и чери домати 

Салата Ница 

Топли специалитети 

Палачинки по флорентински 

Филе от костур със зеленчуци и шафранов сос 

Карамелизирано пилешко роле с шам фъстък и кокосов сос 

Пържен телешки стек със сос от червено вино и гъби 

Огретен от броколи и карфиол със сос Морне и пармезан 

Картофен огретен с пармезан 

Карвинг бюфет 

Печен свински бут с мед, сервиран с два вида сос – горчица и грейви 

Десерти 

Разнообразие от цели и нарязани сезонни плодове 

Чийзкейк „Ню Йорк“ с два аромата 

Мини десертни чашки с три вкуса (шоколад, ванилия и портокал) 

Ябълков тарт 

Еклерова пирамида 

Сватбена торта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сватбено бюфетно меню 2 - € 47.00 на човек  

 

Селекция от бял и черен хляб 

Гризини и крекери 

Студени специалитети 

Плато със селектирани местни и интернационални колбаси 

Плато от селектирани сирена, поднесени с хлебни пръчици, крекери и сушени плодове 

Филе от риба меч с билки, синапено семе и копър 

 Салати 

Салатен бар с разнообразие от сосове  

Шопска салата 

Червено цвекло с йогурт дресинг и ядки 

Зелена салата с риба тон, лук и цветни чушки  

Салата от бяло и червено зеле с мариновани чушки 

Картофена салата с домашен колбас и див лук 

Табуле с булгур, магданоз и мента гарнирано с арабска пита  

Топли специалитети 

Тарт от тиквички със свежа мента 

Фарфале с пушена сьомга и водка 

Сьомга на грил с лайм и портокалов сос 

Пиле „Бургиньон“ с гъби 

Печен агнешки бут с домати и розмарин 

Картофен огретен 

Ориз с бадеми и тиквички 

Карвинг бюфет 

Печено телешко със зелени чушки и ананас 

ИЛИ 

Печен свински бут с подправки и три вида сос – горчица, барбекю и грейви 

Десерти 

Плодова салата с „Мараскино“ 

Торта „Черна гора“ 

Мус от черен шоколад и шам-фъстък 

Кокосова панакота 

Сватбена торта 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Сватбено бюфетно меню 3 - € 52.00 на човек 

Селекция от бял и черен хляб 

Гризини и крекери 

 

Студени специалитети 

Плато със селекция от пушени риби (сьомга, камбала), поднесени с черен хляб и кисели 

краставички 

Плато от селектирани сирена, поднесени с хлебни пръчици, крекери и сушени плодове 

Плато от селектирани пушени шунки с ананас и зелени аспержи 

 

Салати 

Салатен бар с разнообразие от сосове  

Доматен мус с козе сирене и печени лешници  

Микс от зелени салати с пушена пъстърва, бадеми, червени чушки и ябълков оцет 

Салата паста с босилек, домат, моцарела и авокадо 

Спаначена салата с пуешко конфи и портокалов дресинг 

Салата домати , моцарела и Песто сос 

 

Топли специалитети 

Киш „Лорен“ 

Сотиран лаврак със сос от бяло вино и каперси 

Сотирано телешко месо с ябълков сос 

Говеждо месо с червено вино сос и гъби 

Домашно лазаня с артишок, сметанов сос и Grana Padano 

Кантонски пържен ориз със зеленчуци и скариди 

Картофени кубчета с билки 

Асортимент от зеленчуци на скара със сладък балсамов оцет 

 

Карвинг бюфет 

Цяло печено прасенце със сос барбекю и горчица 

Печен агнешки бут с пресни билки и сос Грейви 

 

Десерти 

Разнообразие от цели и нарязани сезонни плодове 

Кадаиф 

Бананов шрудел със стафиди 

Еклери в мини десертни чашки 

Шоколадови топки с аромат на ром  

Сахер торта  

Сватбена торта 

 



 

 

 

 

 

ПАКЕТИ НАПИТКИ: 

 
 

Пакет напитки 1 - € 8.00 на човек 

Минерална вода 

Газирани напитки 

Разнообразие от плодови сокове 

 

Пакет  напитки 2 - € 14.00 на човек 

Минерална вода 

Газирани напитки 

Разнообразие от плодови сокове 

Българска бира 

Българско вино (бяло и червено) 

 

Пакет напитки 3 - € 18.00 на човек 

Минерална вода 

Газирани напитки 

Разнообразие от плодови сокове 

Българска бира 

Българско вино – резерва (бяло и червено) 

 

Пълен бар с напитки - пакет 1 (до червен етикет) 
€  23 на човек до 2 часа ,  € 33 на човек до 4 часа 

 

Минерална и газирана вода 

Газирани напитки 

Разнообразие от плодови сокове 

Българска бира 

Българско вино – резерва (бяло и червено) 

Prosecco 

 Baileys 

Gordon’s, Bacardi,  

Bushmills 

Johnnie Walker Red Label, J&B, Famous Grouse 

Absolut, Finlandia, Ruskii Standard Vodka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пълен бар с напитки - пакет 2 (резерва) 
€ 32 на човек  до 2 часа ,  € 49 на човек до 4 часа 

 

Минерална и газирана вода 

Газирани напитки 

Разнообразие от плодови сокове 

Българска бира 

Българско вино – резерва (бяло и червено) 

Prosecco 

Martini, Campari, Baileys, Gordon’s, Bacardi,  

Johnnie Walker Black Label, J&B, Famous Grouse 

Chivas Regal, Jack Daniels, Ruskii Standard Vodka 

Metaxa 5* 

 

Напитки с таксуване на “бушон” 

€ 5.00 на бутилка вино или домашна ракия 

€ 8.00 на бутилка твърд алкохол 

 

 

 Всички цени са с включен ДДС; 

 

 За информация и резервация: 
 

София Хотел Балкан 

София 1000, Пл. Свеата Неделя 5 

tel. +359 2 937 8617, 0899900226 

e-mail: info@sofiabalkan.net 

web: www.sofiabalkan.com 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

 

 

mailto:info@sofiabalkan.net

