ВАРИАНТИ ЗА СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО
ВАРИАНТ 1 - ЦЕНА НА КУВЕРТ 70.00 ЛЕВА

ВАРИАНТ 2 - ЦЕНА НА КУВЕРТ 75.00 ЛЕВА

Домати с моцарела и микс от зелени салати
Доамти, моцарела, микс от зелени салатки с
мариновани моркови, червено цвекло, пармезан и
кедрови ядки

Градинска салата
Домати, раставици, печена чушка, варено яйце,
сирене, кашкавал, прошуто, маслини

Пилешки тортелини с фурми и синьо сирене
Руло от свинско филе с печени червени чушки,
орехи и салчичон, гарнирано със сотирани картофи
и задушени зеленчуци с масло
Плато колбаси и сирена
Пастърма, сушен свински врат, кашкавал от козе
мляко, овче сирене

Филе от пъстърва запечено с маслини и филиран бадем
Пилешко и свинско филе запечени със сирене
„Ементал“ и спанак, гарнирани с картофени розички с
билки
Плато колбаси и сирена
Телешки суджук, филе „Елена“, сирене „Бри“, сирене
„Гауда“
Пшенично хлебче

Пшенично хлебче

Мускатова ракия 50мл

Мускатова ракия 50мл

Чаша вино от бутиковата винарна „Ялово“ 150мл

Чаша вино от бутиковата винарна „Ялово“ 150мл

Безалкохолна напитка 250мл

Безалкохолна напитка 250мл

Минерална вода 330мл

Минерална вода 330мл

ВАРИАНТ 3 - ЦЕНА НА КУВЕРТ 80.00 ЛЕВА
Салата „Селекция“
Пълнен домат със сирена, салата „Цезар“ в кошничка от пармезан, маринован печен пипер,
краставици, прошуто, маслини
Плато сирена и плодове
Синьо сирене, сирене „Ементал“, сирене „Бри“ и сезонни плодове
Пълнен японски пътпъдък с горски манатарки, императорски черен ориз и нахут
Бавно печен телешки врат, гарниран с пюре от сладък картоф и гъби в масло с копър и чесън
Плато селектирани колбаси собствено производство
Телешки суджук, сушен свински врат, пъстарма
Пшенично хлебче
Отлежала мускатова ракия 50мл
Чаша вино от бутиковата винарна „Ялово“ 150мл
Безалкохолна напитка 250мл
Италианска минерална вода Аква Панна 250мл

Ресторант RAYA GARDEN • www.svetagora.bg
Телефон за контакти : 0896 100 100

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА

* В цената на кувертите са включени:
- Безплатна дегустация за двама на избрано меню;







Алкохола може да бъде предоставен от ресторанта на преференциални цени в зависимост от
вида и количеството.
Времетраене на мероприятието, шест астрономчиески часа след предварително уговорения
час. След шестия час на мероприятието се заплаща такса „Overtime” в размер на 200.00 лева
за всеки следващ с краен час 04:00.
При желание от страна на младоженците за жива музика (оркестър, група или друго
музикално оформление) може да продължи до 22:00ч.
В ресторанта са забранени : тютюнопушене – глоба 1000 лева, пръскане на
конфети, салфетки или друг вид нетрайни замърсяване на ресторанта,
таксаза почистване - 300 лева.
При запазване на датата изискваме авансово плащане от 1000 лева, потвърждение на
менюто до 30-дневен срок след запазване на датата.
Уточняване на броя на гостите, в рамиките на 30 - дневен срок преди датата на събитието. В
3- дневен срок преди датата на събитието потвърждаване на броя на гостите, в случай че
броя им се увеличи непосредствено след потвърждението им , се доплащат съответния брой
куверти.

КОКТЕЙЛ И ЦЕРЕМОНИЯ

Коктейлни предложения за кетъринг

1.Хапки с мус от сьомга – 1.50лв/бр.
2. Хапки с филе елена и каперси - 1.50лв/бр.
3. Хапки с тарама хайвер - 1.50лв/бр.
4. Хапки с агнешки пастет - 1.50лв/бр.
5. Хапки с чери домат и моцарела – 1.50лв/бр.
7. Мини палачинка със сирена , пушено пилешко и каперси - 1.80лв/бр.
8. Панирано Бри с филиран бадем и зелена смокиня - 1.80лв/бр.
9. Телешки кюфтенца - 1.50лв/бр.
10. Мини кроасан с масло - 1.50лв/бр.
11. Оризови кюфтенца с моцарела и прошуто - 1.80лв/бр.
12. Спаначени кюфтенца с ементал - 1.80лв/бр.
13. Плато сирена 4 вида - 200гр. 13.90лв
14. Плато мезета 3 вида - 200гр. 13.90лв
15. Тарталети с крем брюле и плодове - 1.50лв/бр.
16. Тарталети с шоколадов мус - 1.50лв/бр.
17. Шоколадови бонбони с мус от синьо сирене - 2.00лв/бр.
18. Бонбони "Рафаело" с цял бадем - 1.80лв/бр.
19. Петифури - 1.20лв/бр.
20. Плато сезонни плодове 0.400гр. – 6.90лв
21. Домашно приготвена плодова лимонада - 7.90лв/литър (до 8 литра)
22. Минерална вода – 1.60лв
23. Безалкохолна напитка – 1.90лв
24. Бутилка пенливо вино Пино Ноар 2009 от винарна „Ялово“ - 70.00лв

* Цени за изнесен ритуал:
Ползване на открита тераса и закрита тераса - 100.00 лева за час
Ползване на високи маси тип щъркел с еластан черен/бял – 15 лева за брой
Ползване на градински шатри в открития ресторант – 250.00 лева за час
Наем на стол – 5.00 лева за брой
Наем на кръгла маса – 50.00 лева за брой

