ЦЕНОВА ЛИСТА
Ценова листа на допълнителни услуги в ресторант „Лайт“ към
индивидуално изготвени куверти за празненство.

ЦЕНОВА ЛИСТА
Хотел „Лайт“

Предоставяме на Вашето внимание следните допълнителни услуги към Вашето празненство:

 Наем на целия ресторант / не важи за събития с повече от 50 куверта /
- Наем за 2 часа – цена 250 лева
- Наем за 4 часа – цена 450 лева
- Наем за 6 часа – цена 650 лева
 Обличане на столове с калъфки, лилави панделки и празнички покривки
- Цена 100 лева
 Украсяване на ресторанта със сезонни цветя и балони в зависимост от повода
- Цена 150 лева
 Прожектиране на снимки или фирмен знак
- Цена 30 лева
 Неограничени безалкохолни и минерална вода
- Цена 3 лева на човек
 Шампанско или бяло вино за „добре дошли“, поднесено на коктейлни маси във фоайето на хотел
„Лайт“
- Цена 3 лева на човек
 Такса за внасяне на алкохол / не важи за събития с повече от 50 куверта /
- Цена 5 лева на бутилка
 Аперитив / включва 50 мл. ракия и чаша бяло или червено вино /
- Цена 5 лева на човек
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Нашите специални предложения

 Детско меню / Шопска салата и пилешки филенца в корнфлейкс, с майонезен сос и пържени
картофки / цена 25 лева, без значение от избрания куверт
 Вегетарианско или веганско меню / Изготвя се индивидуално / цена 25 лева, без значение от
избрания куверт
 Студено плато / селекция от висококачествени филета, шунка и други месни деликатеси / платото
е за 8 човека / цена 30 лева за 900 гр.
 Топло плато / панирано сирене, паниран кашкавал, хапки с корнфлейкс с дип от боровинки /
платото е за 8 човека / цена 30 лева за 900 гр.
 Плата със сирена / селекция от български и италиански сирена и кашкавали с дип от боровинки /
платото е за 8 човека / цена 40 лева за 900 гр.

Допълнителни услуги
 Хотел „Лайт“ Ви предлага настаняване на Вашите гости с 20% отстъпка от цената на стаята.
 Вашите гости, които нощуват при нас, могат да се възползват от късно освобождаване до 14:00 часа.
 Използване на конферентна зала „Оборище“ за подготовка за Вас и Вашите близки (след 9:00 ч.) –
комплимент /ако залата е свободна /
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Вътрешни правила за ползване на ресторанта на хотел „Лайт“






При мероприятие с продължителност до 6 часа за всеки започнат следващ час се заплащат 150 лв.
Музиката и нивата на шума ще бъдат контролирани от управата на хотел „Лайт“.
В случай на евентуална глоба на името на хотел „Лайт“ , същата следва да се възстанови от клиента.
Хотел „Лайт“ не носи отговорност за личните вещи на гостите.
За да бъде празникът пълен, управата на хотел „Лайт“ Ви моли Вашите гости да консумират
алкохолни напитки умерено и да се спазва прилично поведение, за да не се нарушава
спокойствието на нашите съседи и гости.
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