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ВСИЧКО ЗА ВАШАТА СВАТБА В ХОТЕЛ ВЕНТУРА
През последните няколко години, смеем да твърдим, че хотел
Вентура се наложи като предпочитаното място за сватбено
тържество във Варна. Това се дължи на няколко основни факта:
залата ни е просторна, с огромна височина, без нито една колона
или преградна стена
кристални полилеи, италиански паркет, красива гледка към Варна
разполагаме със собствени както правоъгълни, така и кръгли маси
нямаме ограничение за продължителността на сватбеното
празненство
не заглушаваме музиката след определен час
за всеки сватбен сезон предлагаме различни менюта, като
държим много на качеството на храната
стремим се да поддържаме високо ниво на сервиза в ресторанта
работим с всички сватбени агенции за украса и DJ-и

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ:
сами да си конфигурирате менюто от нашите предложения
ползване на залата с два вида маси - кръгли и правоъгълни
ползване на калъфи за столове, специално направени за нашите столове, в цвета на покривките на
масите
внасяне на алкохол, срещу допълнителна такса
безплатно настаняване на младоженците в първата брачна нощ
настаняване в хотела на гостите на сватбата
/ние разполагаме с общо 16 двойни стаи, като можем да Ви предложим отстъпки за настаняване
според броя на заетите помещения и сезона/
коктейл за посрещане на гостите - само чаша пенливо вино или съчетана с плодови шишчета или
десерти

КОНТАКТИ
Елица Денева
0890 446 490
events@hotelventura.bg
www.hotelventura.bg

КОКТЕЙЛ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ
Коктейлът за посрещане се провежда пред хотела и отстрани до Лятната градина на хотела, като в
това пространство се нареждат високи коктейлни маси, облечени в специални калъфи от плат. Ако
времето не позволява коктейла да е на открито, той се провежда в лобито и рецепция на хотела.
Такса за провеждане на коктейла - 100 лв. В тази цена са включени ползване на коктейлни маси и
калъфи за тях, столове,сервиз
Кафе
Безалкохолна напитка
Минерална вода
Чаша пенливо вино
Вино - бяло или розе

2.00 лв.
3.00 лв.
2.00 лв.
3.00 лв.
3.00 лв.

Домашни бисквити
Подови шишчета
Шишчета Капрезе
Микс от хапки

5.00 лв./ 100 гр.
1.50 лв./ бр.
1.50 лв./ бр.
1.80 лв./ бр.

СВАТБЕНИ МЕНЮТА
Предлагаме Ви богат избор на варианти на сватбено меню, които могат да се комбинират по
различни начини. Първоначално си избирате един вариант, който се дегустира безплатно - салата,
предястие и основно ястие. Ако желаете втора или трета дегустация, тя се заплаща допълнително.
Всички компоненти на менюто са задължителни - салата, предястие, основно ястие, следястие и хляб.
Цената на куверта варира в зависимост от селекцията, която сте подбрали. Към всяко меню се включва
безалкохолна напитка 250 мл. и минерална вода 330 мл.
Освен основното меню, което се избира за всички гости, предлагаме и следните разновидности на
менюта:
детско меню
включва салата, основно ястие и натурален сок 250 мл.
вегетарианско меню
по избор на младоженците

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
Такса за внасяне на алкохол
4.00 лв./ човек
/не е позволено внасяне на безалкохолни
напитки, минерална вода и бира/
Такса за ползване на калъфи
2.00 лв./ бр.
Ползване на кръгли маси
20.00 лв./ бр.
Овъртайм за ползване на залата:
след 24:00 - 100 лв. на час + 12 лв. на сервитьор
след 03:00 - 200 лв. на час + 24 лв. на сервитьор

САЛАТИ

350 гр.

Традиционна салата със свежи домати,
краставица, мариновани тиквички и патладжан и
бяло саламурено сирене
Гръцка салата със свежо фета сирене, каламата
и хрупкава билкова брускета
Маринована бурата с меден билков дресинг,
рукола и чери домати
Салата с маринован пипер, розов домат,
краставица и биволско сирене
ПРЕДЯСТИЯ

150 гр.

Спаначен киш с рикота, моцарела и домат
конкасе
Солен чийзкейк с домашно маринована сьомга с
пресни билки
Хрупкави пролетни рулца с пилешко филе, микс
от сирена и зеленчуци
Панирано Бри със сладко от червена боровинка и
чипс от рукола
Блек ангъс карпачо с горчица Помери, рукола,
пармезан и каперси
ХЛЕБЧЕТА
Микс прясно изпечени чабати
Микс прясно изпечени земелки
Селекция прясно изпечен хляб с домашен квас,
микс семена и лимец

ОСНОВНИ ЯСТИЯ

400 гр.

Запечено пилешко филе с бекон, сушени домати и
сос с мащерка гарнирани с печени билкови картофи
и тъмен сос
Свинско печено в марината от сладка горчица и
розмаринови картофи и лек тъмен сос с горски гъби
Класическо рататуи с печено сирене
Дуо пилешко и свинско контрафиле с билкови
картофи и печен сос с гъби
Филе от сьомга или ципура с ароматни билкови
картофи и сос Холандес
Бавно готвено телешко в ароматни подправки с
перлен лук, пюре от картофи и сос Марсала
СЛЕДЯСТИЯ 50 гр.
Селекция сирена /кашкавал, ементал и синьо
сирене/
Комбинирани плата с сирена и мезета /кашкавал,
ементал, синьо сирене, луканка, филе Елена и
салчичон/
Комбинация от аранжирани френски сирена
/чедър, камембер, ементал, ядки и сушени плодове /
Комбинация от аранжирани френски сирена и
месни деликатеси /чедър, камембер, ементал, хамон,
патешка пастърма, салчичон ядки и сушени плодове /
НАПИТКИ
Минерална вода 330 мл.
Безалкохолна напитка 250 мл.

