Сватбени Пакети

Вариант 1
Салата
Селска салата
/ домат, печена чушка, сирене, маслина, салатен лук, магданоз /
Студено предястие
Плато български колбаси
/луканка, пушено филе, филе „Елена”/ - в плато за 4 човека
Топло предястие
Пълнена тиквичка със зеленчуци, запечена с ементал
Основно ястие
Пилешко филе на скара със задушени броколи и сос топени сирена

Вариант 2
Салата
Шопска салата
/домат, краставица, печена чушка, сирене, лук, маслина/
Студено предястие
Плата български сирена с билки
/краве сирене, овче сирене, прясно сирене, кашкавал/ - в плато за 4 човека
Топло предястие
Патладжан с телешко рагу на пещ
Основно ястие
Свински джолан на бавен огън с картофи на фурна с розмарин
Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Вариант 3
Салата
Комбинирана салата
/домат, караставица, печена чушка, „Снежанка“, „Кьопоолу“, сирене/
Студено предястие
Селекция от колбаси и сирена
/луканка, италиански колбас, овче сирене и кашкавал/ - в плато за 4 човека
Топло предястие
Зеленчуков медальон
/патладжан, тиквичка и домат, запечени с кашкавал/
Основно ястие
Младо телешко на фурна с печен сос гарнирано с печен картоф с билки
Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Вариант 4
Салата
Салата „Гръцка”
/домати, краставици, чушки, лук, маслини, сирене/
Студено предястие
Мариновани и пушени рибни деликатеси
/ролца от тиквичка с пушен паламуд и маринована сьомга / -в плато за 4 човека
Топло предястие
Запечено козе сирене върху круша с мед и орехи **
Основно ястие
Филе от лаврак или ципура на скара със задушени зеленчуци
Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Отбелязаните ястия с ** се сервират само в Ресторант „Вива Маре“

Вариант 5
Салата
Микс зелени салати със скариди, синьо сирене и цитрусов дресинг
Студено предястие
Поширана сьомга върху тиквички и моркови
Топло предястие
Калмари по средиземноморски **
Основно ястие
Задушен заек с бекон на пещ гарниран с бял и черен ориз

Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Отбелязаните ястия с ** се сервират само в Ресторант „Вива Маре“

Вариант 6
Салата
Салата „Капрезе” върху зелени салати
Студено предястие
Предястие в Италиански стил
/прошуто, паремезан, моцарела, маслинова паста/ - в плато за 4 човека
Топло предястие
Тигрови скариди с джинджифил и Перно **
Основно ястие
Филе от ципура на фурна с маслини, каперси, чери домати и лукчета

Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Отбелязаните ястия с ** се сервират само в Ресторант „Вива Маре“

Вариант 7
Салата
Салата „Бурата“
/градински домат, прясно италианско сирене Бурата, рукола, зехтин/
Топло предястие
Гъши дроб с праскова и карамел **
Основно ястие
Сьомга филе с мед и балсамико на пещ, с хрупкава коричка от корнфлейкс,
филиран бадем и пармезан, с гарнитура от аспержи на скара **
Следястие
Лимоново сорбе
Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Отбелязаните ястия с ** се сервират само в Ресторант „Вива Маре“

Вариант 8

Салата
Салата „Цезар“ със скариди
/зелена салата, айсберг, крутони, пармезан, сос аншоа, скариди/
Студено предястие
Палачинка с мус от сирена и маринована сьомга -в плато за 4 човека
Топло предястие
Октопод на скара с домати, маслини и каперси, фламбиран с Перно **
Основно ястие
Сьомга филе на фурна с териаки, бял и черен сусам, гарнирана с шайби от
печен картоф на скара **
Следястие
Ягодово сорбе
Всеки куверт включва:
- Минерална вода 330мл. - 1бр.
- Безалкохолна напитка кен 330мл. - 1бр.
- Хляб / прясно „изпечени питки 2 бр. /

Отбелязаните ястия с ** се сервират само в Ресторант „Вива Маре“

Цени за 1 брой куверт
Период

До 31.05
След 15.09

01.06 - 30.06

Вариант 1

60.00 лв.

70.00 лв.

Вариант 2

60.00 лв.

70.00 лв.

Вариант 3

64.00 лв.

74.00 лв.

Вариант 4

70.00 лв.

80.00 лв.

Вариант 5

70.00 лв.

80.00 лв.

Вариант 6

72.00 лв.

82.00 лв.

Вариант 7

82.00 лв.

92.00 лв.

Вариант 8

108.00 лв.

128.00 лв.

01.09 - 14.09

Условия за провеждане на сватби във ваканционно селище
„САНТА МАРИНА“
Поради сезонната заетост сватбени тържества във ваканционно селище
„Санта Марина“ се провеждат в месеците май, юни и септември.
Организиране на сватбена вечеря на „МАРИНА БИЙЧ БАР“
За организиране и провеждане на сватбено тържество на „Марина Бийч
Бар“ се изисква допълнителна такса в размер на 3 000 лева.*
*Датите на отваряне и затваряне зависят от метеорологичните
условия. За конкретни дати, моля свържете се с нас.
Предложения за десерти
Цена - 6.00 лв. за парче
Малинов чийз кейк
Чийз кейк „Мохито”
Шоколадов чийз кейк с бейлис
Чийз кейк с бял шоколад и плодове
Плодова торта
Шоколадова торта
Класическо тирамису
Портокалово тирамису
Лешниково тирамису

Допълнителни поръчки
Питка за захранване - 40 лв.
Питка за разчупване - 40 лв.
Домашно аранжирано пиле
за ритуал - 50 лв.
Торта за кумство - по договаряне,
в зависимост от вида и размера
на тортата.

Предложения за Welcome drink
/преди или след церемонията/
/На разположение на гостите са 4 коктейлни маси/
Welcome drink „Standard”
15 лв./човек
Чаша италианско просеко – 75 мл
Минерална вода 330мл
Атлетка със синьо сирене и грозде
Алетка с гауда и зелена смокиня

Welcome drink „Premium”
35 лв./човек
Чаша френско шампанско – 75 мл
Минерална вода 330 мл
Атлетка със синьо сирене и грозде
Алетка с гауда и зелена смокиня
Атлетка с камамбер и ягоди
Пастет от гъши дроб върху панетоне
Волован с поширана скарида
върху крем „Филаделфия“

Дегустация
Дегустация на сватбено меню се организира след капариране на сватбеното
тържество, с предварителна резервация и уточнен вариант. Сервира се една
салата, едно топло и едно студено предястие и две основни ястия.*
*Ако желаете да опитате повече от 1 вариант меню, дегустацията се
заплаща допълнително по цена на менюто.
Такса за внесен алкохол
Таксата за внесен алкохол е в размер на 10.00лв на гост. Приема се само
внасянето на високо-алкохолни спиртни напитки и вино с бандерол.
Внасянето на алкохол се позволява само за сватбената вечеря.
При предварителна поръчка на алкохол на бутилки от заведението
получавате 30% отстъпка от цената по меню на избрания артикул.
Не се допуска внасянето на безалкохолни напитки, бира, енергийни
напитки и храни. Изключение се прави за сватбената торта, за която
задължително се изисква сертификат за произход.
Такса „Overtime“
200.00лв на всеки започнат час.
/важи за всички търговски зали след 24:00ч /

Украса „Бяло и Синьо”
Бели калъфи за столове със сини панделки и шлайфери за масите,
бели покривки за масите, бяла драперия за масата на младоженците
Цена – 4,00лв за стол/място.
Ползване на терен за изнесена церемония
„Марина Бийч Бар“ – 600.00лв

/ в цената не влиза украса и не се предвижда ползване на търговската зала/

Ползване на сватбена арка - 50лв. /в цената не влиза украса/
Краен час за фоерверки
По нареждане на община Созопол позволеният най-късен час за
фойерверки е 22:00ч.
Допуска се организирането на заря и фойерверки единствено от
лицензирана за целта фирма.
Музикално оформление
За сватбените тържества, организирани на „Марина Бийч Бар“, се използва
само собствената озвучителна система на бара.
Съгласно правилника за вътрешния ред на Ваканционно селище „Санта
Марина“ нивото на музиката следва да бъде редуцирано след 23:00ч. до нива,
които не пречат на съня и спокойствието на гостите на комплекса.
Запазване на дата
Запазването на датата и локацията за сватбеното Ви тържество се
потвърждава след получаване на аванс в размер на 2000.00лв. Плащането
може да бъде в брой, с банков превод или с дебитна / кредитна карта.
Финално плащане и доплащане на допълнителна консумация
Финалното плащане на заявените услуги се извършва в срок до 10 работни
дни преди датата на провеждане на събитието.
Допълнителна консумация се заплаща не по-късно от деня, последващ
деня на сватбеното тържество. Начинът на плащане (в брой или с дебитна/
кредитна карта) трябва да бъде уточнен предварително.

Допълнителни условия
• Конкретните параметри по сватбеното тържество очакваме да бъдат
уточнени в срок най-късно до 10 работни дни преди датата на провеждане
на събитието.
• След тази дата промени на заявените куверти не се потвърждават.
Предлага се възможност за увеличаване на техния брой.
Нощувка за младоженци
Ваканционно селище Санта Марина предоставя като комплимент
нощувката в първата брачна нощ на младоженците.
Хотелско настаняване и оферти
Ваканционно селище „Санта Марина“ предлага префенциални цени за
настаняване на Вас и Вашите гости по време на специалния Ви празник.
За повече информация и въпроси относно:
Заведения:
E-mail: restaurant@santamarina.bg
Мобилен: +359 889 722 027
Настаняване:
E-mail за запитвания: event@santamarina.bg
Мобилен: +359 889 707 871
Стационарен: +359 2 810 7700

www.santamarina.bg

