Изживейте този специален ден
на специално място!
Петзвездният хотел “Палас”
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
САЛАТИ
		цена/лв.
Селска редена (домати, краставици, печен пипер,
плочка сирене, прясно мариновани гъби)

350гр

9.00 лв

Салата домати с катък

350гр

9.00 лв

Родопска салата (домати, краставици,ролче от патладжан
с катък, сирене, мариновано в пресни подправки,
кьопоолу, маслини)

400 гр 10.00 лв

Домати, краставици, печен пипер, пълнен с млечна салата,
цикория, фарширована със сирене Филаделфия, маслини

400 гр 10.00 лв

Салата домати, цедено кисело мляко с филирани маслини,
печена тиквичка на скара

350гр

Селска редена (домати, краставици, печен пипер,
плочка сирене, прясно мариновани гъби)+ролчета
от тиквичка с млечна салата

400 гр 10.00 лв.

9.00 лв

ПРЕДЯСТИЯ
Насладата на Нептун - ролчета от сьомга с пълнеж
от крема сирене и ябълка, канапе от домат с риба тон,
тигрова скарида, червен хайвер за украса
Ансамбъл с печени зеленчуци върху сирене

350гр 26.00 лв
250/100 12.00 лв

Пролетни ролца (Кашкавал Ементал, фарширован
със задушен спанак)

120 гр

Скариди на шиш в ананас

300 гр 20.00 лв

Пролетна запеканка
(хрупкава кошничка от тесто, пълнена с извара и спанак)

200 гр 10.00 лв.

Поширана круша със синьо сирене,
гарнирана с цедено мляко и филирани бадеми

250 гр 10.00 лв.

Суфле с пиле и сирена, гарнирано с фурми

300 гр 12.00 лв

7.00 лв

Филе Пангасиус с рататуй и Ементал

150/150 16.00 лв

Филе Пангасиус върху канапе сотирани зеленчуци

100/150 13.00 лв

		

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Пиле филе с лимонов сос, гарнирано с ориз, гъби, аспержи

350 гр 27.00 лв

Пилешки ролца с гъши дроб /без гарнитура/

200 гр 27.00 лв

Пиле филе котлет, фаршировано с топено сирене и магданоз
+сос 4 сирена, гарнирано с броколи и печени картофи

400 гр 25.00 лв

Стек “Жирарди” (телешко филе с прошуто , сос “Жу” с манатарки,
гарнирано с картофено пюре, ароматни моркови и аспержи) 450 гр 50.00 лв
Свинско филе плетеница с гарнитура броколи и печени картофи

500 гр 26.00 лв

Свинско филе с ароматни билки, гарнирано с ризото
от екзотични гъби

400 гр 26.00 лв

Свински медальони с кашу,
гарнирани с печени зеленчуци и пикантни картофи

450 гр 30.00 лв

Телешки Бифтек Тореадор,
гарниран с варени картофи и задушени зеленчуци

350 гр 43.00 лв

Свинско филе със сос “Порто” и смокиня, аспержи
и печени картофи

400 гр 32.00 лв

Пиле медальон “Сорентин” с пресни подправки и песто
от орехи, гарнирано с червено зеле и печени картофи

400 гр 27.00 лв

Пиле филе с филирани бадеми,
гарнирано с ризото със спанак и ароматни моркови

450 гр 25.00 лв

Сюпрем от пиле в ароматно масло, гарнирано с гретен от
диворастящи гъби и картофи, брюкселско зеле и бейби моркови

400 гр 27.00 лв

Пиле филе на плоча с гарнитура по желание:
варени /пържени картофи /задушени зеленчуци

300 гр 17.00 лв

Пилешка пържола с гарнитура по желание:
варени /пържени картофи /задушени зеленчуци

400 гр 17.00 лв

Пъстърва на тиган с пресни зеленчуци на скара

450 гр 20.00 лв

Филе Морски език върху канапе от пресни зеленчуци,
гарнирано с картофи и спанак на кенели

400 гр 27.00 лв

Лаврак на скара с картофи соте

400 гр 30.00 лв

Лаврак (филиран) със сотирани пресни зеленчуци и
гарниран с печени картофи

450 гр 36.00 лв

Питка / бяла и черна/

2x50гр

1.00 лв

		

ДОЯЖДАНЕ (МЕЗЕТА)
Колбасарско плато (луканка, филе Елена, пастърма,
пушено свинско филе)

200 гр 24.00 лв

Мандраджийско плато (сирене, кашкавал, топено сирене,
пушено сирене)

200 гр 14.00 лв

Ядки - бадеми и лешник

НАПИТКИ

Безалкохолно
Минерална вода
Минерална вода
Газирана вода
Ракия Бургаска Мускатова
Ракия Поморийска гроздова
Ракия Бургас 63
Ракия Сливенска Перла
Бира българска – бут ( Загорка, Стела Артоа )
Бира внос – бут ( Хайнекен, Радебергер, Туборг)

50 гр

5.00 лв

0.250 л
0.500 л
1.5 л
0.250 л
0.05 л
0.05 л
0.05 л
0.05 л
0.330л
0.330л

2.00 лв
2.00 лв
3.00 лв
2.00 лв
4.00 лв
4.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
4.00 лв
5.00 лв

		

Welcome cocktail

Хапка с шмеркезе
25 гр
1.50
Хапка с шунка
25 гр
2.00
Хапка с кьопоолу
25 гр
1.50
Хапка с пилешки пастет и кисела краставичка
25 гр
1.50
Хапка с лютеница и черна маслина
25 гр
1.50
Хапка с тарама хайвер
25 гр
1.50
Хапка с печена червена чушка и аншоа
25 гр
4.00
Хапка със сьомга
25 гр
4.00
Петифура плодова или шоколадова/овална форма/
25 гр
3.00
Шампанско бълг. -бут.
20.00
натурален сок - кутия
1л
12.00
фонтан с шоколад ( бял или кафяв)
1 кг. 200.00
Сок „Капи” – бутилка
250 мл
3.00
цитрусови плодове
250 гр
4.00
плодов шиш
100 гр
8.00
Мин.вода - 1.5 л.		
3.00
		

Десерти

Торта
Шоколадово кексче
Сладоледени корали
Десерт Павлова
Френска нуга
Мус от сини сливи с балсамова глазура

130 гр
60 гр
40 гр
250 гр
150 гр
150 гр

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

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/

