
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

СВАТБЕНO МЕНЮ 
Моля изберете салата, предястие, основно ястие и десерт и следястие: 

 

 
Цена на куверт за възрастен:   60.00 лв. 

САЛАТИ 
 
 

ШОПСКА САЛАТА 
домат, краставица, печена 

чушка,сирене, лук и 
магданоз 

 
 

БЪЛГАРСКА САЛАТА 
розов домат, печена чушка, 
домашно кьополу, катък от 

биволско сирене 
 

 

ГРЪЦКА САЛАТА С 
БИЛКОВ ЗЕХТИН 

домат, краставица, червен 
лук, чушка, сирене, маслини 

 
 

ЗЕЛЕНА САЛАТА С 
КИНОА И СЕЗОННИ 

ПЛОДОВЕ 
свежи салатки, тиквено 

семе,  шарланово олио и  
балсамико 

 
 

КАПРЕЗЕ С БЕЛЕНИ 
ДОМАТИ БИВОЛСКА 

МОЦАРЕЛА 
песто, кедрови ядки и свеж 

босилек 
 
 

САЛАТА МОРСКИ 
ДАРОВЕ 

със скариди, калмари, миди 
и джинджифилов дресинг 

ПРЕДЯСТИЕ 
 
 

СПАНАЧЕНИ РОЛЦА 
С ПУШЕНА СЬОМГА  
с мус от крема сирене  и 

пикантен дип 
 
 

ПАТЛАДЖАН 
ЗАПЕЧЕН С МИКС 

ОТ СИРЕНА 
доматен сос, патладжан, 
свежа салата от рукола и 

чери домати 
 
 

  ТАРИН С  
ПАТЕШКИ ДРОБ 
с мостарда от сушени 

кайсии, микс салатки и 
орехови бисквитки 

 
 

ПАНИРАНИ СИРЕНЦА 
със сладко от боровинки и 

филирани бадеми 
 
 

КЮФТЕНЦА ОТ 
ТИКВИЧКИ 

поднесени с чесново кисело 
мляко и запечено халуми 

 
 

ХРУПКАВИ ПИЛЕШКИ 
ФИЛЕНЦА 

поднесени със сос от синьо 
сирене и конфитирани 

пикантни чери доматчета 
 

ОСНОВНО ЯСТИЕ 
 
 

ПИЛЕШКО ФИЛЕ 
ЗАПЕЧЕНО С МОЦАРЕЛА 
с гъбки соте и салата от чери 

доматчета и френски зелен боб 
 

СВИНСКИ МЕДАЛЬОНИ 
С ГЪБЕН СОС 

поднесени с картофки и 
гриловани зеленчуци 

 

МЛАДО ТЕЛЕШКО 
с катофено пюре с трюфел, 

глазирани моркови и със сос с 
манатарки 

 

ПАТЕШКО БУТЧЕ 
КОНФИ 

картофен огретен, грейви сос с 
боровинки и звездовиден 

анасон  
 

ФИЛЕ ОТ СЬОМГА 

с едамаме, гриловани чери 
домати и сос Холандез 

 
 

ВЕГЕТАРИАНСКИ  
 

РИЗОТО С МАНАТАРКИ 
с трюфел олио и пармезан 

 

ТАРТАЛЕТ С РАТАТУИ 
И МОЦАРЕЛА 

с пресни градински зеленчуци 
 

 

СВАТБЕНИ ТОРТИ  
 
 

ТОРТА С МАЛИНИ 
И КОКОСОВ СНЯГ 

шоколадов блат, мус от бял 
шоколад, маскарпоне, пресни и 

конфитирани малини 
 

ТОРТА С БОРОВИНКИ 
И РОЗОВ ШОКОЛАД 

с шам фъстък, крема сирене  
и пандишпан  

 

ШОКОЛАДОВА ТОРТА  
С ЛЕШНИКОВ ТАХАН 

И ЕСПРЕСО 
с шоколадов мус, какаов ганаш, 

карамелизирани лешници 
 

ТОРТА С ЯГОДИ, 
БУРБОНСКА ВАНИЛИЯ  

И ПОРОКАЛ 
горчив шоколад, йогурт крем, 

пандишпан 
 

МОХИТО ЧИЙЗКЕЙК  
с маскарпоне, крема сирене, 

лайм, и ром 
 

СЛЕДЯСТИЯ 
 

ПЛАТО С КОЛБАСИ 
луканка, шунка, пастърма, филе 

– 6.00 лв. / гост 
 

ПЛАТО ИЗБРАНИ СИРЕНА 
бри, синьо сирене, кашкавал, 

гауда – 6.00 лв. / гост 
 

ЯДКИ МИКС 
бадеми, лешници, фъстъци,  

кашу – 6.00 лв. / гост 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДЕТСКО МЕНЮ 
ПРЕДЯСТИЕ 

 

САЛАТА И ПЛОЧКА СИРЕНЕ 
домати, краставици, краве сирене 

или 
ПАНИРАНИ СИРЕНЦА И КАШКАВЛЧЕТА 

с билков млечен сос 

ОСНОВНО   ЯСТИЕ 
 

ПИЛЕШКИ ФИЛЕНЦА С КОРНФЛЕЙКС 
с пържени картофи и домашна лютеница 

или 
МИНИ КЮФТЕНЦА 

с картофено пюре и домашна лютеница 
 

Цена на куверт за дете: 20.00 лв. 
 

НАПИТКИ 
 

Нашите сватбени консултанти могат да Ви предложат и селектирани български и вносни вина и алкохолни напитки 
„на бутилка” на преференциални цени. Вие заплащате само за броя отворени бутилки. 
При желание за внасяне на вино и алкохол се заплаща „такса тапа” в размер на 8.00 лв. за бутилка вино и 16.00 лв. 
за бутилка високоалкохолни напитки и шампанско.  
Тази опция може да се комбинира с „Пакет Напитки (безалкохолни)”. 
 
А. Пакет напитки (вкл.алкохолни): 
 

Ракия, Водка или Узо - 50 ml. 
Вино    - ½ бут./гост  
(бяло, розе или червено)  
Бира    
Безалкохолни напитки    
Минерална вода    
Кафе или чай 
   

Цена: 15.00 лв. / гост 

B. Пакет напитки (безалкохолни): 
 

Минерална вода               - неограничено 
Безалкохолни напитки   - неограничено 
Кафе или чай                     - неограничено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена:   7.00 лв. / гост 

С. Пакет напитки за деца: 
 

Детско шампанско           - 150мл/чаша 
Минерална вода               - неограничено 
Плодови сокове               - неограничено 
Домашна лимонада         - неограничено 
Безалкохолни напитки    - неограничено 
 
 
 
 
 

Цена:   10 лв. / гост 
  
 

КОКТЕЙЛ ЗА           ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

СВАТБЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ           

Приемете поздравления и посрещнете гостите си на    
фона на спираща дъха морска гледка в лаунджа на “El   
Balcon del Mundo”, до „Infinity” басейна или на „La  
Terraza”.  
 

Чаша пенливо вино  
(Cava или Prossecco), бяло вино или розе 
 

Минерална вода 
 

Домашна лимонада 
 

Коктейли с пенливо вино  
(Aperol Spritz, Bellini, Kir Royale) 
 

Коктейлни хапки, ядки, плата със сезонни плодове. 
 
Цена:     15.00 лв. /възрастен и 7.50 лв. / деца 

Такса внасяне на сватбена торта                        – 200.00 лв. 
 

Такса за декорирана сватбена арка, коктейлни 
маси и столове за изнесен ритуал                     – 500.00 лв. 
 

Сладък бюфет /Candy Bar/, Обредна погача, агне 
начеверме, печено прасенце и др. 
 

Моля, споделете идеите си с нашия сватбен 
консултант: 
 

 
 

Тел: +359 893 389 428 
@: marketing@kaliakria.com 
www.kaliakria.com 

 


