Сватбен пакет
4-степенно кулинарно пътешествие
Минерална вода
Сватбена ритуална погача с мед и сол
Дегустация на избрано от Вас сватбено меню
Декорирана информационна табела за
настаняване на Вашите гости
Делукс стая в деня на Вашата сватба с късно
напускане до 15:00 часа
Закуска, сервирана във Вашата стая или в
ресторанта
Бутилка Просеко, заредена във Вашата стая

Меню
Орхидея
Традиционна Шопска салата
Солена кошница с пиле, спанак,
сушени домати и топено сирене
Свински медальони с прошуто и
грейви сос, поднесени със запечени
картофи и гриловани зеленчуци
Плато със селектирани колбаси и
сирена

Меню
Лале
Салата Асорти
/домати, краставици, млечна салата,
кьопоолу, печени чушки, яйце, сирене/
Солена палачинка със сьомга, крема
сирене и каперси
Пилешко филе с гъши дроб и трюфел
сос, поднесено със задушени
зеленчуци и картофен гретен
Плато филетирани плодове

63 лв.

63 лв.

Меню
Далия

Меню
Люляк

Салата ,,Цезар‘‘
/пилешко филе, бекон, айсберг, пармезан,
крутони и домашно приготвен дресинг /

Салата ,,Капрезе“
/домати, моцарела, маслини,
кедрови ядки и песто сос/

Инволтини с тиквички, патладжан, сушени
домати и крема сирене

Терин от гъши дроб с крустина,
карамелизирани праскови и порто сос

Печен свински врат с горски гъби,
поднесен с картофено пюре с билки и
глазирани моркови

Пилешко роле с кашкавал и бекон,
поднесено със задушени броколи и
бадемово ризото

Плато със селектирани колбаси и сирена

Плато със селектирани колбаси и сирена

63 лв.

63 лв.

Меню
Роза

Меню
Нарцис

Овчарска салата
/домати, краставици, печена чушка, пресен
лук, яйце, шунка, сирене и маслини/

Салата ,,Верде‘‘
/айсберг , талятели от краставици,
авокадо, синьо сирене, кедрови ядки/

Волован запечен със сьомга,
скариди и зеленчуци

Камембер паниран в бадеми,
поднесен с малинов сос

Трилогия от телешко, свинско и пиле,
поднесени с бейби царевица и талиатели
от зеленчуци

Розово изпечено телешко филе с грейви
сос, поднесено със спаначено пюре, флан
от моркови и аспержи

Селекция брускети

Плато филетирани плодове

65 лв.

76 лв.

Меню
Божур
Мариновани зеленчуци със запечено козе сирене
Пушена пъстърва поднесена с
глазирани бейби лукчета, пюре от моркови,
ароматни крутони и заквасена сметана
Сочен свински котлет гарниран с лионски картофи,
задушен зелен фасул и конфитирани чери домати
Селекция брускети

72 лв.

Допълнителни пакети

Безалкохолна напитка/
Минерална вода
1 бр. 2,50 лв.
Неограничена консумация
на безалкохолни напитки,
минерална вода, кафе и чай
9,90 лв./човек
Отворен бар
Неограничена консумация на
- безалкохолни напитки,
минерална вода, кафе и чай
- български вина и ракия
- вносни алкохолни напитки
/водка, уиски, узо, ром, бейлис/
24 лв./човек

Посрещане на гостите
с напитка за "Добре дошли"
Просеко
Спуманте ДОК Тревизо, Ла
Джиоза, Италия –
6 лв./човек
Кава Брут
Бах Екстрисимо, Кодорню,
Испания /розе и бяло/ –
6 лв./човек
Просеко
Брут Тревизо ДОК Спуманте,
Серджо Мионето, Италия –
6 лв./човек
Шампанско
Вьов Клико,Франция –
16 лв./човек
Селекция лимонади –
4 лв./човек
Коктейл Аперол Шприц –
6 лв./човек

Хапки за посрещане на гостите

Вариант 1:

Вариант 2:

Мини шишче с пъпеш и прошуто
Ролца солена палачинка с
пушена сьомга
Хапка със свинско пушено
филе и кисели краставички

Мини шишче с грозде и
синьо сирене
Брускета с риба тон и каперси
Ролца солена палачинка с
Мимолет и сушени домати

Цена: 6 лв./човек

Цена: 7 лв./човек

Вариант 3:

Вариант 4:

Мини шишче с Гауда и пастърма
Тарталета с маслинов пастет
и аншоа
Хапка с Прошуто и чери домат

Мини шишче с пъпеш и прошуто
Мини шишче с грозде
и синьо сирене
Хапка с Прошуто и чери домат

Цена: 8 лв./човек

Цена: 7 лв./човек

Условия
След 5-тия час от започване на тържеството се заплаща
такса овъртайм, която е в размер на 150 лв на започнал час
Няма краен час за приключване на тържеството
Внасяне на алкохол без такса
Внасяне на сватбена торта без такса
Преференциални цени за настаняване на гости
Преференциални цени за сватбени торти от наши
доказани партньори
Безплатна декорация - покривки, хангали, калъфи
за столове

бул. "Витоша" 106,
1463 София
02/805 8940

www.centralparkhotel.bg
events.centralpark@rosslyn-hotels.com

