
Сватбено меню 

куверт 50.00 лв

Шопска салата

домати, краставици, пресен лук, 

чушка и сирене

Палачинка кон Поло

пълнена палачинка с пиле и 

зеленчуци, запечена с кашкавал и 

поднесена с доматен сос

Свинско контра филе

с ориз и рататуй, ловджйиски сос 

Овчарска салата

домати, краставици, печена чушка, пресен 

лук, сирене, шунка, кашкавал, гъби и яйце

Пролетно руло 

от спаначена палачинка, крема сирене,

печени чушки, маслини и билки 

Пиле по тракийски

пилешка пържола, маринована в кисело 

мляко, свежи билки и чесън, гарнирана с 

домашно приготвени картофи и пикантна 

доматена салца

Кувертът включва една минерална вода, една безалкохолна напитка и чаша пенливо вино 



Сватбено меню 

куверт 55.00 лв

Салата София

домати, краставици, печени чушки,

пресен лук и запечено краве сирене

Щрудел с пиле и зеленчуци

поднесен с провансалски сос

Свинско бон филе

мариновано в соев сос и билки,

сотирани картофи, глазирани 

с мед бейби моркови и винен сос

Салата Парма

айсберг и зелена салата с чери 

домати и Прошуто Крудо ди 

Парма, овкусени  с ароматен  

медено-балсамов дресинг  

Запечено сирене Бри 

с крокан и боровинков сос  

Пилешко филе на грил 

с песто талиателе и сметанов сос

Салата „Капрезе” 

домати и моцарела, овкусени
със сос песто

Пънче „Фантазия” 

руло от шунка с пълнеж от крема сирене, 
печена чушка, маслина
и кисела краставичка

Дуо медальони от свинско и пилешко месо

поднесени със сос гъби и сирена, картофи и 
зеленчуци

Кувертът включва една минерална вода, една безалкохолна напитка и чаша пенливо вино 



Сватбено меню 

куверт 65.00 лв

Средиземноморска салата 

микс от свежи салати, краставици, 

домати, царевица, маслини и риба тон

Медальон от сьомга

с рататуй и сос перно

Пилешка руладина

пълнена с шунка, гъби и кашкавал

върху ориз със стафиди и зеленчуци

Салата Норвегия

букет от крехки листни салати в медено-

балсамов дресинг и алени рози от 

маринована с червено цвекло пушена 

сьомга

Плато от селектирани хапки

ролце от пушена сьомга с крема сирене и 

ябълка, ролце от зеленчуци в босилков сос,

ролце от шунка с крема сирене, печена 

чушка, маслини и ролце от чедър с пушена 

пастърва и крема сирене

Телешки брискет 

с пухкаво картофено пюре и грейви сос

Кувертът включва една минерална вода, една безалкохолна напитка и чаша пенливо вино 



Детски Менюта
Цена:  20.00 лв 

Редена салата 
/от домати и краставици със 
зехтин/
Хрупкава салата от зеле и моркови 
/овкусена със зехтин и лимон/
Свежа зелена салата с репички и 
краставица 
/овкусена със зехтин и лимон/

Мини кюфтенца 6 броя 
/гарнирани с картофено пюре/
Крехки пилешки филенца 
/в хрупкава коричка от корнфлейкс 
поднесени с пържени картофи/
Палачинка пълнена с шунка
/зеленчуци,сметана и кашкавал, 
поднесена 
с резенчета домат/

Напитки
натурален сок и минерална вода

Срещу допълнително заплащане

Плато селектирани колбаси и сирена 
– 35.00 лева/500 гр./

Филирани плодове – 25.00 лева 
/1 кг./

Наем на зала София за изнесен 
ритуал – 250 лева /с  включена 
украсена ритуална арка/

Празнична украса 

Комплименти и специални преференции

Възможност за внасяне на алкохол 

Безплатна дегустация на избраното меню

Безплатно настаняване на младоженците за 
нощта на тържеството

Ползване на ресторанта до 5-ия час безплатно

Безплатен паркинг

10% отстъпка на допълнителната консумация 
на напитки от основното меню

Преференциални цени за хотелско настаняване 
на гостите

Детско меню и допълнителни услуги 

Всички горепосочени цени включват 20% ДДС


