
АСОРТИМЕНТ НА 
ЯСТИЯ ЗА СВАТБИ

ПРИМЕРНИ МЕНЮТА

2020
Парк-хотел 

“Москва”

    Безплатна нощувка със закуска за младоженците.

    Късно освобождаване в деня след тържеството.

    Безплатен паркинг за младоженците.

    Специални отстъпки за нощувка на гостите на 

    младоженците.

    Посрещане на младоженците с мед, шарена сол,

    менче и бяло платно.

    Съдействие за декорация, дисководещ, фотограф 

    и други услуги.

    Възможност за внасяне на алкохол.

Като комплимент от заведението в този хубав ден 
ще получите:
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/пилешко филе пълнено с гъби, кашкавал, шунка и кисела
краставичка на фурна полято със сметанов сос/
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/пилешко филе запечено с ананас, кашкавал и бяло вино/

Царски котлет
/обезкостен свински котлет, пържен на тиган, гарниран със
сотирани гъби запечени с пармезан/ 

Свински медальони с винен сос
/крехко свинско бон филе пържено на тиган, полято с ароматен
винен сос и поднесено върху канапе от картофено пюре/ 

Свински медальони с гъби
/крехко свинско бон филе пържено на тиган, полято със сос
от пресни гъби и поднесено върху канапе от френч тоуст/ 



/на тиган или на скара/
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/свинско контра филе на скара гарнирано с праскова
и шунка, запечени с кашкавал и сос/ 
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Български сирена асорти 
/сирене, пушено сирене, топено сирене и кашкавал/ 

Суджук
Луканка

Червено кадифе 7



 
 
 

Примерни менюта 
Вариант 1

   

Стойност на един куверт: 65,00 лв.

Салата: Шопска салата      350 6,30  
  /Домат, краставица, чушка, лук и сирене/      
Студено
предястие: Предястие “Пролет”     180 5,80  
  /Руло от кашкавал с пълнеж от
  крема сирене и ябълка/      
Топло
предястие: Мексикански кюфтенца     200 6,10  
  /Подлютени кюфтенца върху канапе от
  картофено пюре/      
Основно
ястие: Пилешко филе „Вретено“    250 12,00  
  /Пилешко филе пълнено с гъби, кашкавал,
  шунка и кисела краставичка на фурна,
  полято със сметанов сос/      
Гарнитура: Задушени броколи     100 3,50 
  /грах, царевица и бейби моркови/      
  Картофи буланже с розмарин   100 1,70  
Следястие:  Колбаси асорти      100 8,60  
  /луканка, суджук, свинско пушено филе,
  филе “Елена” и шунка/      
Хляб: Питка със сусам – бяла/черна              1 бр 0,60  
Десерт: Торта „Коконът“     160 4,70  
Напитка: Маркова ракия 50 мл      4,10  
  Минерална вода 0,500 мл    2 бр. 2,80 
  Безалкохолна напитка 0,250 мл   2 бр. 5,00
  Ядки асорти       50   3,80

лвгр

ЗАБЕЛЕЖКА: Това са примерни оферти. Може да правите корекции според Вашите желания и изисквания. 
Коригираната оферта изпратете на имейл: reservations_food@parkhotelmoskva.net
- За да резервираме датата, изискваме авансово плащане в размер на 500.00 лв, което представлява капаро.  В случай 
на пълна или частична анулация от Ваша страна на предварително запазена дата, тази сума се счита за 
неустойка и не подлежи на връщане. 
- Клиента може да си внесе допълнително алкохол, като си заплати сервиз за внесен алкохол от 150 лв. След петия час 
се заплаща сервиз овъртайм от 150 лв. за първия започнал час и по 200 лв. за всеки следващ започнал час. Алкохолът 
внесен от клиента трябва да бъде със съответния придружаващ го документ. 
- В деня на сватбеното тържество младоженците получават безплатна нощувка със закуска и паркомясто, при 
ползване.
- След 22.00 ч. следва да се органичи шума от музиката според изискванията на българското законодателство. 
Не се допускат фойерверки и заря в обекта и на територията на хотела.



 

Вариант 2

Салата: Овчарска салата      350 7,50
  /домат, краставица, чушка, гъби, лук, яйце, 
  шунка  и маслини/     
Студено
предястие: Пънче Фантазия      150 5,80 
  /Руло от шунка с крема сирене, грах, морков и яйце/
Топло
предястие: Палачинка “Креп ала Рейн”    200 9,00
  /Пълнена палачинка  с пиле, гъби, кисела
  краставица, праз лук и запечена с кашкавал/
Основно
ястие: Свински карета “Бон Фам”    230 12,00 
  /Обезкостен свински котлет пържен на тиган
  и гарниран със сотирани гъби, запечени с кашкавал и сос/
     
Гарнитура: Задушени зеленчуци     100 2,30 
  /грах, царевица и бейби моркови/     
  Картофи соте      100 1,20 
Следястие:  Колбаси и сирена асорти    100 6,30 
  /луканка, св. пушено филе, сирене и кашкавал/
Хляб: Питка със сусам – бяла/черна    1 бр 0,60 
Десерт: Торта „Сюрприз“     140 4,70 
Напитка: Маркова ракия 50 мл      4,10 
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80 
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти          50    3,80

Стойност на един куверт: 65,10 лв.

лвгр

ЗАБЕЛЕЖКА: Това са примерни оферти. Може да правите корекции според Вашите желания и изисквания. 
Коригираната оферта изпратете на имейл: reservations_food@parkhotelmoskva.net
- За да резервираме датата, изискваме авансово плащане в размер на 500.00 лв, което представлява капаро.  В случай 
на пълна или частична анулация от Ваша страна на предварително запазена дата, тази сума се счита за 
неустойка и не подлежи на връщане. 
- Клиента може да си внесе допълнително алкохол, като си заплати сервиз за внесен алкохол от 150 лв. След петия час 
се заплаща сервиз овъртайм от 150 лв. за първия започнал час и по 200 лв. за всеки следващ започнал час. Алкохолът 
внесен от клиента трябва да бъде със съответния придружаващ го документ. 
- В деня на сватбеното тържество младоженците получават безплатна нощувка със закуска и паркомясто, при 
ползване.
- След 22.00 ч. следва да се органичи шума от музиката според изискванията на българското законодателство. 
Не се допускат фойерверки и заря в обекта и на територията на хотела.



    

 

Вариант 3
Салата: Мешана салата с плочка сирене   350 6,90 
  /Домат, краставица, чушка и плочка сирене/     
Студено
предястие: Солена палачинкова торта    180 5,50 
  /Палачинки, руска салата, салата
  „Снежанка“ и кашкавал/     
Топло
предястие: Чушка бюрек      150 4,50
  /Печена чушка пълнена със сирене, панирана     
  и поднесена с млечен сос/     
Основно
ястие: Царски котлет      250 15,00 
  /Обезкостен свински котлет пържен на тиган,   
  гарниран със сотирани гъби запечени с пармезан /  
Гарнитура: Задушени зеленчуци     100 2,30 
  /грах, царевица и бейби моркови/     
  Картофи буланже с розмарин   100 1,70 
Следястие:  Колбаси асорти      100 8,60 
  /луканка, суджук, свинско пушено филе,
  филе “Елена” и шунка/      
Хляб: Питка със сусам – бяла/черна    1 бр 0,60 
Десерт: Торта „Свежест“     160 4,70 
Напитка: Маркова ракия 50 мл      4,10 
  Минерална вода 500 мл     2 бр 2,80 
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр 5,00
  Ядки асорти         50    3,80

Стойност на един куверт: 65,50 лв.

лвгр

ЗАБЕЛЕЖКА: Това са примерни оферти. Може да правите корекции според Вашите желания и изисквания. 
Коригираната оферта изпратете на имейл: reservations_food@parkhotelmoskva.net
- За да резервираме датата, изискваме авансово плащане в размер на 500.00 лв, което представлява капаро.  В случай 
на пълна или частична анулация от Ваша страна на предварително запазена дата, тази сума се счита за 
неустойка и не подлежи на връщане. 
- Клиента може да си внесе допълнително алкохол, като си заплати сервиз за внесен алкохол от 150 лв. След петия час 
се заплаща сервиз овъртайм от 150 лв. за първия започнал час и по 200 лв. за всеки следващ започнал час. Алкохолът 
внесен от клиента трябва да бъде със съответния придружаващ го документ. 
- В деня на сватбеното тържество младоженците получават безплатна нощувка със закуска и паркомясто, при 
ползване.
- След 22.00 ч. следва да се органичи шума от музиката според изискванията на българското законодателство. 
Не се допускат фойерверки и заря в обекта и на територията на хотела.



Салата: Мешана салата с плочка сирене   350 6,90 
  /Домат, краставица, чушка и плочка сирене/     
Студено
предястие: Солена палачинкова торта    180 5,50 
  /Палачинки, руска салата, салата
  „Снежанка“ и кашкавал/     
Топло
предястие: Чушка бюрек      150 4,50
  /Печена чушка пълнена със сирене, панирана     
  и поднесена с млечен сос/     
Основно
ястие: Царски котлет      250 15,00 
  /Обезкостен свински котлет пържен на тиган,   
  гарниран със сотирани гъби запечени с пармезан /  
Гарнитура: Задушени зеленчуци     100 2,30 
  /грах, царевица и бейби моркови/     
  Картофи буланже с розмарин   100 1,70 
Следястие:  Колбаси асорти      100 8,60 
  /луканка, суджук, свинско пушено филе,
  филе “Елена” и шунка/      
Хляб: Питка със сусам – бяла/черна    1 бр 0,60 
Десерт: Торта „Свежест“     160 4,70 
Напитка: Маркова ракия 50 мл      4,10 
  Минерална вода 500 мл     2 бр 2,80 
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр 5,00
  Ядки асорти         50    3,80  

 
 

Детски менюта 
лвгр    №1    

Салата: Мешана салата      300 5,80
  /Домат, краставица и  лук/    
Осн. ястие: Хрупкави пилешки хапки     150 7,50 
Гарнитура: Пържени картофи     200 3,00 
Хляб:  Питка със сусам      1 бр 0,60
Десерт: Торта „Страчиатела“     140 4,70 
Напитка: Минерална вода 0,500 мл    500 1,40 
   Натурален сок 0,250мл     1бут 3,00
       26,00 лв. 
    №2    
Салата: Мешана салата с плочка сирене   350 6,90
  /Домат, краставица, чушка  и плочка сирене/  
Осн. ястие: Пилешко филе на скара     170 8,10
Гарнитура: Задушени картофи     200 2,40 
Хляб:  Питка със сусам      1 бр 0,60
Десерт: Торта „Свежест“     160 4,70 
Напитка: Минерална вода 0,500 мл    500 1,40
  Натурален сок 0,250мл     1бут 3,00 
       27,10 лв.
    №3    
Салата: Шопска салата      350 6,30
  /Домат, краставица, чушка, сирене и лук/   
Осн.ястие: Пилешки шишчета 2 бр     240 7,20
Гарнитура: Картофени крокети     270 5,00 
Хляб:  Питка със сусам       1 бр 0,60
Десерт: Торта „Коконът“     160 4,70 
Напитка: Минерална вода 0,500 мл    500 1,40 
  Натурален сок 0,250мл     1бут 3,00
       28,20 лв.
    №4      
Салата: Мешана салата с плочка сирене   350 6,90
  /Домат, краставица, чушка и  плочка сирене/   
Осн. ястие: Кюфтенца по цариградски     270 5,90
Гарнитура: Кашкавал пане хапки     170 6,90
Хляб:  Питка със сусам      1 бр 0,60 
Десерт: Eклерова торта      160 4,70
Напитка: Минерална вода 0,500 мл    500 1,40 
  Натурален сок 0,250мл     1бут 3,00
       29,40 лв.



 
 
 

Вегетариански менюта

    

лвгр
    №1
  
Салата: Мешана салата с плочка сирене    350 6,90
  /домат, краставица, печена чушка и плочка сирене/     
Ст. предяс.:  Предястие “Пролет”     150 5,80
  /руло от кашкавал с пълнеж от крема сирене и ябълка/
Топло предяс.: Чушка бюрек        150   4,50
  /печена чушка пълнена със сирене, панирана и
  поднесена с млечен сос/    
Осн. ястие: Ризото с гъби      300 6,00 
  Печени зеленчуци на скара     220 3,50
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00 
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/   
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Торта „Страчиатела“     140 4,70 
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80 
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80
        53,70 лв.
    №2
      
Салата: Гръцка салата /домат, краставица   300 6,30
  чушка , зелена салата, сирене, лук и маслини/     
Ст. предяс.:  Топеница със сирене      250 6,30
  /домашно приготвена топеница със сирене и печена
   чушка поднесена върху домат/
Топло предяс.: Брускета “Тоскана”       160    4,30
  /Хрупкаво хлебче гарнирано с домати конкасе, маслини,
  сирене и босилеково песто/     
Осн. ястие: Кашкавал на плоча      120 6,00
  Печени зеленчуци на скара     220 3,50
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60 
Десерт: Торта „Свежест“      160 4,70
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80
        53,40 лв.
    №3
      
Салата: Шопска салата      350 6,30 
  /домат, краставица, чушка, сирене,лук/     
Предястие: Панирани хапки от сирене и кашкавал   250 8,10
Осн. ястие: Ризото с манатарки      250    10,00



 
 
 

    

лвгр
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00 
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Торта  „Сюрприз” - шоколадова    140 4,70
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80
        51 ,40 лв. 

    №4
  
Салата: Салата „Капрезе“      350 9,00
  /Домати със сирене моцарела и босилеково песто/     
Предястие: Палачинка със спанак и сирене    180 7,00
  /пълнена палачинка със спанак и сирене запечена
  с кашкавал/     
Осн. ястие: Пълнени тиквички с ориз и зеленчуци   250 5,90 
  Картофено руло със спанак     300 5,00
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Торта „Коконът“      160 4,70 
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80
    
        53,90 лв.       
    №5
  
Салата: Комбинирана салата     400 9,00
  /Домат, краставица, печена чушка, сирене, салата
  „Снежанка“, кьоополу и руска салата без колбас/     
Предястие: Спаначени топки с млечен сос    300 5,00 
Осн. ястие: Патладжан  с моцарела     300 5,90
  Ризото със зеленчуци     300 6,00 
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00 
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Eклерова торта      140 4,70
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10 
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80 
       
        52,90 лв.

Вегетариански менюта



Коктейл
Добре дошли 1

    

     
 Куверти: 150
      
 ХАПКИ           гр бр цена   общо
Хапки с кашкавал, краве сирене и грозде   30 30 1,20   36,00 
Хапки със синьо сирене, ементал и суш. плодове  25 30 1,70   51,00 
Хапки с прошуто, чери домати и сос песто  25 30 4,40  132,00 
Хапки с филе "Елена"     50 30 2,10    63,00
Хапка с пушена свинско филе,     25 30 2,90   87,00 
крема сирене кисела краставичка      
Хапки с луканка      30 40 1,70    68,00 
Хапки с пастърма      30 40 2,30    92,00 
Хапки с пастет от гъши дроб    25 40 2,10   84,00 
Хапки с кашкавал      30 40 1,40    56,00 
Хапки с крема сирене     25 40 1,20    48,00 
 
 РИБНИ ХАПКИ     
Хапки от херинга с масло и лимон    50 40 2,90 116,00 
Хапки от "Фрути ди маре"     50 40 2,90 116,00 
      
 СЛАДКИ ХАПКИ     
Шоколадови еклерчета      30 40пор. 1,40   56,00 
Желирани тарталети с горски плодове   50 40пор. 4,10 164,00
Желирани тарталети с южни плодове   50 40пор. 4,10 164,00
Петифури с шоколадови пръчици    20 40 1,40    56,00 
Петифури плодови с кокос     20 40 1,40    56,00 
Петифури с крокант     20 40 1,40    56,00 
Тарталети с ванилов крем     40 40 2,90  116,00 
Профетроли       45 40 1,40    56,00 
     750 хапки  
 ЯДКИ     
Ядки асорти        100 60пор. 7,60  456,00 

 НАПИТКИ          
Българско пенливо вино     40бут.  10,00 400,00
      
Храна:             2 129,00 лв.
Напитки:                 400,00 лв.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:           2 529,00 лв.
      
Стойността на един куверт е:                  16,86  лв.

Следястие: Български сирена асорти      150 6,00 
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Торта  „Сюрприз” - шоколадова    140 4,70
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80
        51 ,40 лв. 

    №4
  
Салата: Салата „Капрезе“      350 9,00
  /Домати със сирене моцарела и босилеково песто/     
Предястие: Палачинка със спанак и сирене    180 7,00
  /пълнена палачинка със спанак и сирене запечена
  с кашкавал/     
Осн. ястие: Пълнени тиквички с ориз и зеленчуци   250 5,90 
  Картофено руло със спанак     300 5,00
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Торта „Коконът“      160 4,70 
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80
    
        53,90 лв.       
    №5
  
Салата: Комбинирана салата     400 9,00
  /Домат, краставица, печена чушка, сирене, салата
  „Снежанка“, кьоополу и руска салата без колбас/     
Предястие: Спаначени топки с млечен сос    300 5,00 
Осн. ястие: Патладжан  с моцарела     300 5,90
  Ризото със зеленчуци     300 6,00 
Следястие: Български сирена асорти      150 6,00 
  /краве сирене, кашкавал, пушено и топено сирене/     
Хляб:  Питка със сусам – бяла/черна    1 бр. 0,60
Десерт: Eклерова торта      140 4,70
Напитка: Маркова ракия 50 мл       4,10 
  Минерална вода 500 мл     2 бр. 2,80
  Безалкохолна напитка 250 мл    2 бр. 5,00
  Ядки асорти        50    3,80 
       
        52,90 лв.
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Коктейл
Добре дошли 2

    

    
   
 Куверта: 150
 
 СЛАДКИ ХАПКИ     
            гр        бр цена   общо
Шоколадови еклерчета     30 40пор. 1,40    56,00
Желирани тарталети   с горски плодове  50 40пор. 4,10 164,00
Желирани тарталети  с южни плодове  50 40пор. 4,10 164,00
Петифури с шоколадови пръчици   20 40 1,40   56,00
Петифури плодови с кокос    20 40 1,40   56,00
Петифури с крокант    20 40 1,40   56,00
Тарталети  с ванилов крем    40 40 2,90 116,00
Профетроли      45 40 1,40   56,00
    320 хапки  
 
 ЯДКИ 
    
Ядки асорти       100 60пор. 7,60 456,00 
      
 НАПИТКИ
         
Българско пенливо вино    40 бут. 10,00 400,00
         
Храна:            1 180,00 лв.
Напитки:               400,00 лв.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:         1 580,00 лв
      
Стойността на един куверт е:                                              10,53 лв.

 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Това са примерни оферти. Може да правите корекции според Вашите 
желания и изисквания. Коригираната оферта изпратете на имейл: 
reservations_food@parkhotelmoskva.net
- За да резервираме датата, изискваме авансово плащане в размер на 500.00 лв, което 
представлява капаро.  В случай на пълна или частична анулация от Ваша страна на 
предварително запазена дата, тази сума се счита за неустойка и не подлежи на 
връщане. 
- Клиента може да си внесе допълнително алкохол, като си заплати сервиз за внесен 
алкохол от 150 лв. След петия час се заплаща сервиз овъртайм от 150 лв. за първия започнал 
час и по 200 лв. за всеки следващ започнал час. Алкохолът внесен от клиента трябва да бъде 
със съответния придружаващ го документ. 
- В деня на сватбеното тържество младоженците получават безплатна нощувка със 
закуска и паркомясто, при ползване.
- След 22.00 ч. следва да се органичи шума от музиката според изискванията на 
българското законодателство. Не се допускат фойерверки и заря в обекта и на 
територията на хотела.


