Изживейте този специален ден
на специално място!
Четиризвездният хотел
“Марина” в комплекс “Слънчев
ден” ще направи незабравима
вашата сватба!
Оставете ние да се погрижим
за всички детайли, като Ви
осигурим приятни емоции,
настроение и спомени.

Нашият сватбен координатор ...
... ще Ви помогне да планирате всичко от
начало до край,
... ще Ви съветва за всички детайли,
... ще бъде до вас по време на незабравимото
преживяване.
Нащият главен готвач ...
... ще Ви помогне в избора на найвпечатляващото меню.
Нашият сомелиер ...
... ще Ви помогне да съчетаете избраната
храна с подходящите алкохолни напитки и
вино.
Нашият фронт офис мениджър ...
... ще избере най-хубавия апартамент за
първата ви брачна нощ.

Всички малки детайли ...
С удоволствие ще обсъдим с Вас всички Ваши
изисквания и ще се съобразим с Вашия вкус и
стил.
... Включени във вашия сватбен пакет са:
• Напитка за Добре дошли на всички гости
• Специално подрбрани ястия за всеки вкус
• Бели покривки и калъфи за столовете с
цветни панделки
• Бяло платно и менче за ритуалите
• Личен координатор преди и по време на
събитието
• Безплатна нощувка за младото семейство
в романтично аранжирана стая или
апартамент
• Безплатен паркинг

Изберете си от нашите подбрани менюта
...и нека приказката да започне...

Welcome cocktail

		цена/лв.
Хапка с шунка
1.50 лв
Хапка с кашкавал
1.50 лв
Плодово шишче
100 гр 3.50 лв
Шампанско бълг. – бут.
14.00 лв
Мин.вода – 1.5 л.
3.00 лв

САЛАТИ
Комбинирана салата – домати, краставици, сирене,
руска салата, снежанка
Асорти – руска, снежанка, кьопоолу, плочка сирене, домати,
краставици, пипер
Домати с кътък
Капрезе със свежо сирене
Шопска салата
Селска редена салата
Печен пипер и домати
Домати, краставици, зеле и моркови
Овчарска салата
Детска салата-домати, краставици и плочка сирене

400 гр

8.00 лв

400 гр
300 гр
300 гр
300 гр
300 гр
300 гр
300 гр
300 гр
250 гр

8.00 лв
6.00 лв
6.00 лв
6.00 лв
6.00 лв
6.00 лв
6.00 лв
6.00 лв
5.00 лв

...и всичко, което предпочитате...

ПРЕДЯСТИЯ
Пиле филе в палачинка

200 гр

8.00 лв

Пиле филе панирано в сусам

150 гр

8.00 лв

Петифура на гастронома – кашкавал и шунка

150 гр

6.00 лв

Свински рагу фин

150 гр

6.00 лв

Риба Орли

200 гр

6.00 лв

Рулца сьомга, ябълка и крема сирене

150 гр 20.00 лв

Рулца кашкавал със снежанка

100 гр

5.00 лв

Рулца по Чешки – 1 бр

100 гр

5.00 лв

Суфле от сирене в кошничка

150 гр

8.00 лв

Домат пълнен с яйчна салата

100 гр

4.00 лв

Домат пълнен с ориз и стафиди

250 гр

6.00 лв

Тиквичка пълнена със зеленчуци и гъби, запечена с кашкавал

300 гр

8.00 лв

Шницел от тиквички на фурна

220 гр

8.00 лв

Гъби пълнени синьо сирене/синьо сирене,кашкавал/

180 гр.

8.00 лв

...и всичко останало по Ваше желание...

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Свински карета с гъби и кашкавал с гарнутира
от задушени зеленчуци

250 гр & 150 гр 17.00 лв

Пиле филе със сос Фантазия /гъби, топено сирене,
краставички, мляко/ и гарнитура картофи соте

150 гр & 100 гр 15.00 лв

Свинска вратна пържола с гарнитура от зеленчуци
на скара

180 гр & 200 гр 17.00 лв

Свински шиш и пилешко филе с картофи соте
и задушени зеленчуци (моркови и броколи)

250 гр & 150 гр 17.00 лв

Пиле филе жулиен в палачинка /без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Пиле филе с горчица и естрагон, гарнитура картофи соте

300 гр 15.00 лв

Пиле филе вретено /без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Пилешка пържола с гарн. пърж.картофи (детско)
Свински стек с рагуфин /без гарнитура/

150 гр & 150 гр 12.00 лв
250 гр &5 0 гр 20.00 лв

Свинско филе вретено /без гарнитура/

200 гр 20.00 лв

Пъстърва пържена /без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Пъстърва печена във фолио /без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Ципура на скара /без гарнитура/

200 гр 15.00 лв

Свинско филе с букет от горски гъби /без гарнитура/

200 гр 24.00 лв

Пилешко шишче

100 гр

5.00 лв

Задушени зеленчуци

100 гр

4.00 лв

Картофи по селски

100 гр

3.00 лв

Картофи с масло

100 гр

3.00 лв

Картофи соте

100 гр

3.00 лв

Печени зеленчуци

100 гр

4.00 лв

Пържени картофи

100 гр

3.00 лв

Питка (бяла/черна)

2x50 гр

1.00 лв

ГАРНИТУРИ

СЛЕДЯСТИЯ
Ядки – бадеми и лешници
Кашкавал
Сирене
Филе Елена
Луканка

50 гр
50 гр
50 гр
50 гр
50 гр

4.00 лв
2.50 лв
2,50 лв
4,00 лв
4,00 лв

НАПИТКИ
Безалкохолно
Минерална вода
Минерална вода
Газирана вода
Сок кутия
Сок „Капи” – бутилка
Водка внос
Бира българска – бут. (Загорка, Стела Артоа)
Бира внос – бут. (Хайнекен, Туборг)

0.250 л 2.00 лв
0.500 л 2.00 лв
1.5 л 3.00 лв
0,250 л 1.50 лв
1 л 10.00 лв
0,250 л 3.00 лв
0.05 л 3.50 лв
0.330 л 3.00 лв
0.330 л 4.00 лв

Торта

Плодова
3.50 лв
Бисквитена
3.50 лв
Захер		 3.50 лв

...това е само малка част от нашите възможности...

Асортимент ракия и вино
Ракия Маркова
Бургаска Мускатова
Поморийска Гроздова

0.050 л

3,00 лв

Ракия
Бургас 63 – Обикновена
Сливенска Перла – Обикновена
Троянска Сливова – Обикновена

0.050 л

3,50 лв

Вино Марково
Загрей Розе
Вечерно Вино Траминер
Вечерно Вино Шардоне
Траминер Изба Хан Крум
Траминер Поморие
Траминер Хан Крум Преслав
Шардоне Изба Хан Крум
Шардоне Поморие
Шардоне Преслав
Шато Траминер Карнобат
Шато Мерло Карнобат
Шато Мавруд Карнобат

1 бут. 17,00 лв
Шато Каберне Карнобат
Каберне Совиньон Ловико Сухиндол
Каберне Совиньон Поморие
Каберне Совиньон Резерва Асеновград
Каберне Совиньон Резерва Сухиндол
Мавруд Асеновград Резерва
Мавруд Ловико Сухиндол
Мавруд Резерва Сухиндол
Мерло Ловико Сухиндол
Мерло Поморие
Мерло Резерва Асеновград
Мерло Резерва Сухиндол

Слънчев ден си запазва правото да променя цените до момента на подписване
на договор и получаване на авансово плащане.
Повече информация можете да откриете на официалния сайт:

www.sunnydaybg.com

Обадете се на:
Ивелина Костадинова
мениджър “Събития”
мобилен: +359 888353575
тел.: +359 52 361 143
факс: +359 52 361 376
mail: sunnyday@sunnydaybg.com
web: www.sunnydaybg.com
/раздел сватби/

