СВАТБЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сватбен Пакет „Класик“
Бюфетно меню
Безплатно ползване на зала
Дегустация на предварително избрано меню
Кръгли маси и столове
Безплатно настаняване на младоженците в супериорна стая
Комплимент бутилка пенливо вино в стаята на младоженците
Преференциални цени за настаняване на гостите на сватбата
Преференциални цени при поръчка на алкохолни напитки от хотела
2 Безплатни паркоместа
Ползаване на локации на територията на хотела за фотосесия
ЦЕНА: 60 лв на гост
*Допълнително заплащане за внасяне на алкохол, такса „Бушон“ – 5 лв. за всеки възрастен
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Сватбен Пакет „Каприз“
Четири степенно Сватбено Меню
Безплатно ползване на зала
Дегустация на предварително избрано меню
Кръгли маси и столове
Безплатно настаняване на младоженците в супериорна стая
Комплимент бутилка пенливо вино в стаята на младоженците
Преференциални цени за настаняване на гостите на сватбата
Преференциални цени при поръчка на алкохолни напитки от хотела
2 Безплатни паркоместа
Ползаване на локации на територията на хотела за фотосесия
ЦЕНА: 69 лв на гост
*Допълнително заплащане за внасяне на алкохол, такса „Бушон“ – 5 лв. за всеки възрастен
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Сватбен Пакет „Премиум“
Изнесен ритуал на открито с гледка към морето
Коктейл с чаша пенливо вино
Четири степенно Сватбено Меню
Безплатно ползване на зала
Дегустация на предварително избрано меню
Кръгли маси и столове
Безплатно настаняване на младоженците в супериорна стая
Безплатно настаняване на кумовете
Комплимент бутилка пенливо вино в стаята на младоженците
Преференциални цени за настаняване на гостите на сватбата
Преференциални цени при поръчка на алкохолни напитки от хотела
2 Безплатни паркоместа
Ползаване на локации на територията на хотела за фотосесия
ЦЕНА: 79 лв на гост
*Допълнително заплащане за внасяне на алкохол, такса „Бушон“ – 5 лв. за всеки възрастен

3 | Page

Сватбено Сет Меню # 1
Салата Асорти - 300 гр
(домати,краставици,пресен пипер,кашкавал,шунка, маслини, сирене)
*
Вариация на чушка бюрек с печена тиквичка и сос "Песто" - 250 гр
*
Пилешко филе запечено със Скаморца и босилек гарнирано с кнедла от заквасена сметана
,червен картоф и компот от чери домати – 300 гр.
*
Селекция мезета и сирена 0,100 гр
*
Домашно изпечен хляб
*
Минерална вода
2 безалкохолни напитки

Сватбено Сет Меню # 2
Салата Овчарска -Класическа салата от Балканите – 320 гр.
*
Антипасти – 270 гр.
(тиквички, патладжан, пресен пипер, бейби моцарела,прошуто,чери домати, песто сос)
*
Свински котлет "Гранде"с глазирани зеленчуци,печени картофи с розмарин и сос "Жу" – 400 гр.
*
Селекция мезета и сирена - 100 гр
*
Домашно изпечен хляб
*
Минерална вода
2 безалкохолни напитки
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Сватбено Сет Меню # 3
Салата с прясно Италианско сирене градински домат, босилек и песто Дженовезе – 320 гр.
*
Селекция от тарама със сьомга,,тарама с авокадо,класическа тарама
с препечена крустина – 220гр.
*
Стек от сьомга със спанак задушен, глазирани червени картофи и млечен портокалов сос и
Шардоне – 350 гр.
*
Селекция мезета и сирена 0,100 гр
*
Домашно изпечен хляб
*
Минерална вода
2 безалкохолни напитки

Сватбено Сет Меню # 4
Салата Крокмач с печена чушка и дехидратирани листни зеленчуци и канапе от домат – 300 гр.
*
Галантин с пилешко месо гарнирано с яйце и поширан зеленчук – 220 гр
*
Свинско бон филе с песто от чушка гарнирано с картофи,сос Чедър и канпе от рукула и бекон 320гр
*
Селекция мезета и сирена 0,100 гр
*
Домашно изпечен хляб
*
Минерална вода
2 безалкохолни напитки
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Сватбено Сет Меню
Детско меню
Редена салата 0,150гр
(домати, краставици)
Панирани моцарелки 0,80 гр
Пилешки каренца на скара със пържени картофки 0,200гр
Хляб – филийка/чабата
Мезета 0,100гр
(луканка,кашкавал,сирене)
Минерална вода бутилка 0,500 мл.
Избор между безалкохолна газирана напитка и натурален сок – 0,200 мл.
ЦЕНА: 25 лв на дете
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