
 

СВАТБЕНИ МЕНЮТА 
Хотел „Лайт“ 
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Какво Ви предлага ресторантът на хотел „Лайт“

 

 

 

 Изискана обстановка 

 Първокласни храни и 

напитки 

 Ресторант с 60 седящи места 

 Пространство за танци и 

забава 

 Стаи за настаняване на 

Вашите гости с 20% 

отстъпка 

 Място за водещ програма  

 Украса на ресторанта / 

комплимент 

 Обличане на всички 

столове в сватбено бяло с 

лилави панделки / 

комплимент 

 Луксозни покривки на 

всички маси / комплимент 

 Аранжиране на всички 

маси със сезонни цветя / 

комплимент 

 Платно и менче / 

комплимент 

 Сватбена арка с украса / 

комплимент 

 Шампанско или вино за 

“добре дошли” на Вашите 

гости / комплимент 

 Настаняване на 

младоженците в хотел 

“Лайт” / комплимент 

 Паркомясто за автомобила 

на младоженците / 

комплимент 

 Дегустация на избраното от 

Вас меню за двама / 

комплимент 
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„Бяла роза“ 

 

Куверт 1 

Овчарска салата 

Грилована тиквичка с микс от сирена и млечен сос 

Пилешко филе с бейби картофи с хрупкава 

коричка и сос с бяло вино,  

 

 

Куверт 2  

Шопска салата 

Стик от млечни салати, в комбинация с брускети и 

босилек 

Свинска вратна пържола върху канапе от 

задушени зеленчуци  

 

 

Цена на куверт 40 лева
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„Моята мечтана сватба“ 

 

 

Куверт 1 

Салата „Цезар“ 

Пресни пелмени със сирена и сметанов сос,  

Свинско контра филе, гарнирано с манатарки и 

ориз арборио 

Куверт 2  

Салата „Капрезе“ 

 Телиатели със спанак и сушен домат 

 Пилешко филе с пуширана круша 

 

Цена на кувер 48 лева 
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„Моят сватбен романс“ 

 

Куверт 1 

Букет от салати с камамбер и кедрови ядки  

Брускети със сьомга и сирена,  

Патешко магре  

 

Куверт 2 

Салата от белени домати и козе сирене с рукола и 

песто 

Телиетели с пилешко и сметана 

Телешки стек върху канапе от зеленчуци 

 

Цена на куверт 58 лева 
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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.  
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Консумирай умерено 

 

 Ресторантът на хотел „Лайт“ разполага с богата селекция от български и международни алкохолни 

напитки. За Вашата сватба ние ще Ви изготвим индивидуална цена за алкохолните напитки с 

отстъпка. 

 Ресторантът на хотел „Лайт“ позволява внасянето на алкохолни напитки за сватбеното тържество, 

без допълнителни такси. 

 

Цените на менютата са валидни за минимум 50 гости. При по-малък брой цените на кувертите се 

изготвят индивидуално. 
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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 

 

Приемане и потвърждаване на Вашата резервация от хотел „Лайт“ става по следния начин: 

 Плащане на депозит в размер на 500 лева • Останалата част от сумата трябва да се заплати, както 

следва: • 50% – 30 дни преди сватбата • 50% – 5 дни преди сватбата • Всички горепосочени цени са с    

включен 20% ДДС • Окончателният брой на гостите трябва да бъде потвърден не покъсно от 5 

работни дни преди сватбата •  Подписване на правно обвързващ договор. 
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Ако по някаква причина клиентът реши да отмени резервацията си, се прилагат следните такси:  

• В рамките на 90 или помалко дни преди датата на сватбата депозитът ще бъде удържан • В рамките на 

45 или помалко дни преди датата на сватбата се заплащат 30% от очакваната стойност на събитието като 

допълнение към депозита • В рамките на 30 или по-малко дни преди датата на сватбата се заплащат 50% 

от очакваната стойност на събитието като допълнение към депозита. 

 

Вътрешни правила за ползване на ресторанта на хотел „Лайт“ 

 Времетраенето на мероприятието е с продължителност до 6 часа. За всеки следващ час се заплащат 

150 лв. на час. 

 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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