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

КОМПЛИМЕНТИ:
*Луксозна нощувка в апартамент за младоженците
* Безплатен паркинг
* Без допълнителна такса „бушон”
* Преференциални цени за нощувка в хотела
за Вашите гости

СВАТБЕНА БРОШУРА

МЕНЮ 1

МЕНЮ 2

МЕНЮ 3

1. Овчарска салата - 350 гр.

1. Шопска салата – 350 гр.

1. Гръцка салата – 350 гр.

2. Плато с топли предястия
за четирима - 400 гр.

2. Плато с топли предястия
за четирима – 400 гр.

2. Плато с топли предястия
за четирима – 400 гр.

(панирани хапки: със сирене,
кашкавал и спаначени ноазети)

(панирани хапки: с топено сирене,
с пушено сирене и спаначени ноазети)

3. Свинско печено с манатарки
и сос Беарнез - 350 гр.

3. Запечени пилешки филенца
със сос Бернаез – 350 гр.

4. Гарнитура - 200 гр.

4. Гарнитура - 200 гр.
ризото със зеленчуци

(задушени картофи, тиквички,
моркови, патладжани)

(броколи, царевица, грах, моркови)

5. Селектирани хлебчета

5. Селектирани хлебчета

6. Студено следястие
за четирима – 200 гр.

6. Студено следястие
за четирама – 200 гр.

7. Безалкохолна напитка
по избор – 1 бр. 250 мл.

7. Безалкохолна напитка
по избор – 1 бр. 250 мл.

8. Минерална вода – 1 бр. 500 мл.

8. Минерална вода – 1 бр. 500 мл.

(луканка, суджук, филе Елена, шунка)

47.00 лева

(луканка, суджук, филе Елена, шунка)

49.00 лева

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
• Алкохолът и тортата се доставят от гостите без допълнителна такса.
За бира и безалкохолни напитки се заплаща по 1 лв. на бутилка.
• Предлагаме допълнително към менютата печени ядки
(кашу, бадеми, лешници) - 50 гр. - 2 лв.
• Предлагаме торта (бисквитена, еклерова и френска селска) - 100 гр. – 4 лв.,
торта брауни и шоколадова – 100 гр. – 5 лв.
• Предлагаме посрещане на гостите (уелкъмдринк) с шампанско,
един час преди да седнат в ресторанта – 2 лв. на човек.
• Предлагаме допълнителни поръчки от ресторанта по цени на актуалното меню.

(панирани хапки: пилешки
с корнфлейкс, със сирене,
с кашкавал и спаначени ноазети)

3. Телешко печено със сос Беарнез
и манатарки – 350 гр.
4. Гарнитура - 200 гр.

(задушени броколи, карфиол,
царевица и бейби моркови)

МЕНЮ 4
1. Салата зелена микс – 350 гр.

(зелена и червена маруля, айсберг,
рукола, бейби спанак, валериана,
краставица, домат)

2. Плато с топли предястия
за четирима – 400 гр.
(от меню 1, 2 или 3 по избор)

3. Агнешко печено
със сос Братен Джус – 350 гр.
4. Гарнитура –
агнешка дроб сърма – 200 гр.

5. Селектирани хлебчета

5. Селекция хлебчета

6. Студено следястие
за четирима – 200 гр.

6. Студено следястие
за четирима - 200 гр.

(френски и български сирена)

7. Безалкохолна напитка
по избор – 1 бр. 250 мл.
8. Минерална вода – 1 бр. 500 мл.

55.00 лева

(луканка, суджук, френски и
български сирена)

7. Безалкохолна напитка
по избор – 1 бр. 250 мл.
8. Минерална вода – 1 бр. 500 мл.

60.00 лева

• Времето на тържеството с това меню е пет часа.
След това се заплаща по 100 лева на час (овъртайм).
• Работното време на ресторанта е от 12 до 24 часа.
При допълнителна договорка до 03.00 часа.
• Предлагаме на младоженците луксозен апартамент за една нощувка –
комплимент от заведението.
• Предлагаме на гостите, които желаят да ползват стаи или апартаменти
в хотела – 15 % отстъпка от цената на рецепция.
• Предлагаме озвучаване с DJ, фирми за украси и фотографи.
• Предлагаме за гостите с автомобили – безплатен охраняем паркинг.

