Кажете “Да”
в хотел Света Елена

Неповторим
Съвършен

Незабравим
Сватбен ден

Сватбени пакети

Четири звездният хотелски комплекс “Света Елена” е
идеалното място за Вашият мечтан и неповторим
сватбен ден.
Ние знаем, че това е един от най-важните дни в
живота и всеки детайл е от значение, затова нашите
гости получават индивидуално обслужване с грижа
към детайлите и нуждите им!
Бъдещите младоженци могат да изберат един от
двата ресторанта за тяхната сватба или брачна
церемония, където могат за поканят от 60 до 200
гости. В топлите месеци от годината нашата градина
може да се превърне в най-романтичния декор за
специалния ден.
Екипът ни от специалисти ще изготви в кратък срок
сватбено
предложение
съобразено
с
Вашите
изисквания и вкус.

Доверете се на професионалистите!!!

Сватбени менюта
Меню I-ви вариант

Салата “Асорти” – 350 гр.
/руска салата,пресни домати,свежи краставици,
Сирене,маслини,печен пипер/
Предястие
Пиперка Бюрек – 200гр.
Основно ястие
Пилешко вретено – 300гр.
Гарнитури
Пържени картофи -100гр.
Задушени зеленчуци -100гр.
Мезета – х 50гр.
Кашкавал,луканка
Напитки
Ракия “Пещерска обикновена” – 50 мл.
Безалкохолна напитка – 1 бр. – 0,250 мл.
Минерална вода - 1 бр. – 0,500мл.
Вино – 1 чаша – 0,250 мл.
Питка със сусам – 1 бр.
Нашето меню е гъвкаво – ако не намерите това ,което търсите,само
попитайте.
Ние ще приготвим Вашите любими рецепти!!!
Цената на сватбения куверт на човек стартира от 33,00лв.

Сватбени менюта
Меню II-ри вариант

Салата “Шопска” – 350 гр.
/пресни домати,свежи краставици,кромид лук,
Сирене,зелена салата,печен пипер,свежи подправки/
Предястие
Пиле в палачинка– 150гр.
Основно ястие
Пилешки специалитет “Света Елена”– 300гр.
Гарнитури – 200гр.
Картофи “Соте”
Задушени зеленчуци
Мезета – х 50гр.
Кашкавал,луканка
Напитки
Ракия “Пещерска обикновена” – 50 мл.
Безалкохолна напитка – 1 бр. – 0,250 мл.
Минерална вода - 1 бр. – 0,500мл.
Бира/Загорка,Каменица/ - 1 бр.
Питка – 1 бр.
Нашето меню е гъвкаво – ако не намерите това ,което търсите,само
попитайте.
Ние ще приготвим Вашите любими рецепти!!!
Цената на сватбения куверт на човек стартира от 33,00лв.

Сватбени менюта
Меню III-ти вариант

Салата “Овчарска” – 450 гр.
/пресни домати,свежи краставици,лук,пипер,
сирене,яйце,шунка,гъби,кашкавал,маслини,магданоз/
Предястие
Пиле в палачинка– 150гр.
Основно ястие
Специалитет “Света Елена”– 300гр.
/свинско бон филе с гъби,кис.краставички,
кашкавал,сметана/
Гарнитури – 200гр.
Пържени картофи
Гарнитура по избор
Мезета – х 50гр.
Кашкавал,луканка

Напитки
Ракия “Пещерска обикновена” – 50 мл.
Безалкохолна напитка – 1 бр. – 0,250 мл.
Минерална вода - 1 бр. – 0,500мл.
Вино – 1 чаша – 0,250 мл.
Кайзер бротче– 1 бр.
Нашето меню е гъвкаво – ако не намерите това ,което търсите,само
попитайте.
Ние ще приготвим Вашите любими рецепти!!!
Цената на сватбения куверт на човек стартира от 33,00лв.

Сватбени менюта
Меню IV-ти вариант

Салата “Асорти” – 400 гр.
/пресни доматки,свежи краставици,зеле с моркови,
маслини,1/2 яйце,печен пипер,снежанка/
Студено предястие
Ролца по чешки– 150 гр.
Основно ястие – 300 гр.
Сръбска скара “Бела Вешалица”
/свинско филе,гъби,бекон, краставички,
кашкавал,було/
Гарнитури – 200гр.
Картофи “Соте”
Задушени зеленчуци
Мезета – х 50гр.
Кашкавал,луканка

Напитки
Ракия “Пещерска обикновена” – 50 мл.
Безалкохолна напитка – 1 бр. – 0,250 мл.
Минерална вода - 1 бр. – 0,500мл.
Вино – 1 чаша – 0,250 мл.
Питка – 1 бр.
Нашето меню е гъвкаво – ако не намерите това ,което търсите,само
попитайте.
Ние ще приготвим Вашите любими рецепти!!!
Цената на сватбения куверт на човек стартира от 33,00лв.

Нашият сватбен
пакет
Безплатна нощувка за младоженците в апартамент с
шампанско и плодове
 Безплатна нощувка за кумовете
 Ваучер за безплатна нощувка на младоженците на 1
– вата годишнина от сватбата
 Преференциално настаняване за гостите на сватбата
 Продължителност на тържествата – 5 часа
 Внасяне на алкохол и напитки - без такса
 Овъртайм : 100 лв. на час за нощна сватба
75 лв. на час за дневна сватба
При допълнителна консумация – 10% отстъпка
 Вариант за детски менюта
 Вариант за вегетариански менюта
Допълнителна информация
За Ваше улеснение цените в предложенията ни са
изготвени на брой или килограм за даден вид, като
минималното количество от вид е 20 броя, а за салатите
е 1 килограм. В случай че предпочитате по-малък брой
плата, но с по-богат асортимент, то бихте могли да
изберете определени видове, като посочите желаното
количество, а ние ще ги аранжираме и комбинираме по
Ваш вкус. След договаряне на определено сватбено
тържество, следва да се заплати капаро. Всички
плащания се извършват в брой. Посочените цени са с
включено ДДС
кк"Св.Св.Константин и Елена”,Хотел „Света
Елена”****, ул.”1-ва”, №82
Tел/Факс: +359/52 361 100; +359/887 842 657
reservation@svetaelena.com; www.svetaelena.com

