
КОМПЛИМЕНТИ:
*Луксозна нощувка в апартамент за младоженците

* Безплатен паркинг
* Без допълнителна такса „бушон”

* Преференциални цени за нощувка в хотела
за Вашите гости

СВАТБЕНА БРОШУРА

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ:

02/ 482 40 00, 482 50 00, моб.: 0879 47 11 35
факс: 02/ 476 06 40, ресторант: 02/ 476 06 50

e-mail: office@spahotel-dragalevtsi.com
reservations@spahotel-dragalevtsi.com



1. Овчарска салата - 350 гр.

2. Плато топли предястия 
    за четирима - 400 гр.  
    (хапки сирене пане, хапки         
    кашкавал пане, ноазети спанак)

3. Свинско печено със сос от      
    манатарки - 400 гр.

4. Гарнитура - 200 гр. 
    (задушени картофи, тиквички,        
    моркови, патладжан)

5. Селекция пресни хлебчета

6. 50 мл ракия по избор (маркова)

7. 1 бр. безалкохолно по избор

8. 1 бр. минерална вода 0,500 мл

1. Шопска салата - 350 гр.

2. Плато студени предястия за        
    четирима - 400 гр. 
    (луканка, суджук, шунка,  
    филе Елена)

3. Пилешки филенца със спанак 
    и синьо сирене – 400 гр.

4. Гарнитура - 200 гр. 
    (задушени тиквички, патладжани,    
    чушки, моркови, картофи)

5. Селекция пресни хлебчета

6. 50 мл ракия по избор (маркова)

7. 1 бр. безалкохолно по избор

8. 1 бр. минерална вода 0,500 мл

1. Гръцка салата - 350 гр.

2. Плато за четирима - 400 гр.  
    (Топло или студено предястие  
    от меню 1 или меню 2)

3. Свинско бон филе 
    на скара - 250 гр.

4. Гарнитура - 250 гр. 
    (зеленчуково ризото)

5. Селекция пресни хлебчета

6. 50 мл ракия по избор (маркова)

7. 1 бр. безалкохолно по избор

8. 1 бр. минерална вода 0,500 мл

МЕНЮ 1 МЕНЮ 2 МЕНЮ 3

Менютата са на стойност 45 лв. При допълнителни желания, цената подлежи на договаряне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
Overtime - 100,00 лв. на час

Такса “Welcome drink” – 1,50 лв. на човек
Работно време на ресторанта - до 24:00 часа. При допълнителна договорка – до 03:00 часа


