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   Коледни партита 2022 
/за мин. 20 куверта/ 

ВАРИАНТИ ТРИСТЕПЕННО СЕТ МЕНЮ  ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ОТ 01.11 ДО 30.12.2022 г. 

 

В цената са включени: 

1. Напитки: 

- Минерална вода 330 мл. – 1 бр. 

- Безалкохолна напитка (продукти на Кока Кола) – 1 бр. 

- Чаша вино – 187 мл. или наливна бира FIX – 500 мл. 

- Узо Пломари или ракия Бургас 63 – 50 мл. 

2. Гръцка питка 

3. Новогодишна украса 

4. Безплатен паркинг 

 

Допълнителни такси и отстъпки: 

1. Дисководещ: 110 лв./час - с предварителна заявка.  

Първи вариант – 54 лв. 

• Хориатики салата /бяло сирене, домати, 

краставици, чушки, лук, каперси, маслини 

и екстра върджин зехтин/ – 400 гр.  

• Мариновано пилешко филе с мачкани 

картофи, ретро горчица, пресен лук, свежи 

салатки и къри сос - 380 гр.  

• Ориенталска грис халва – 150 гр. 

Втори вариант – 59 лв. 

• Салата с хрупкави тиквички, домати, сирене, 

маслинии и пресни подправки – 400 гр.  

• Пълнено свинско бон филе с кефалотири, 

сушени домати и розмарин върху канапе от 

картофено пюре - 380 гр. 

• Галактобуреко /сиропиран сладкиш с крем от 

грис и точени кори/ - 150 гр. 

 

Трети вариант – 65 лв. 

• Ямас салата /запечено халуми, айсберг, 

зелена салата, домати, пресен лук, 

крутони, маслини и майонезен сос/ - 400 

гр.  

• Хрупкаво свинско бон филе със 

слънчогледови семки, пюре от грах, 

печени картофи и сос Руби - 380 гр. 

• Портокалопита /сиропиран портокалов 

десерт с цедено мляко/ – 150 гр.  

Четвърти вариант –  69 лв. 

• Салата Закинтос /печен патладжан и чушка, 

домат, маслини, лук, бяло сирене и кефалотири/ 

- 400 гр. 

• Крехко телешко печено Су Вид с кашкавалена 

полента и сметанов сос с гъби - 380 гр. 

• Екмек 

/сладкиш с кадаиф и ванилов крем/ – 150 гр. 
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2. Коледен фото кът – 180 лв. 

3. Цветно осветление – 250 лв. 

4. Такса „Бушон“ за внесени алкохолни напитки:  

- за алкохол до 1 л. таксата е 19 лв./бут.,  

- за вино е 9 лв./бут. 

5. Такса „Овъртайм“ след 5-ия час: 150 лв./час 

6. При поръчка на цяла бутилка високоалкохолна напитка: – 20% отстъпка. 

7. За тези които направят главите - много специална цена за нощувка: 108,00 лв. единично и 

127,00 лв. за двойно настаняване с включена закуска. 

 

 

Резервация, начин на плащане и анулации: 

1. Авансово плащане 50% при потвърждение, но не по-късно от 14 дни след извършване на 

резервацията и изравнително плащане при приключване на мероприятието.  

 

2. Начин на плащане в брой, с карта или по банков път. 

3. В случай на отказ от Ваша страна се заплащат следните неустойки:  

а) анулация без неустойка до 20 календарни дни преди датата на мероприятието;  

б) до 14 календарни  дни преди датата на мероприятието – 30 % от общата стойност на 

заявените куверти;  

в) до 7 календарни дни преди датата на мероприятието – 50 % от общата стойност на 

предварително заявените куверти;  

г) по-малко от 7 дни преди датата на мероприятието – 100 % от общата стойност на 

предварително заявените куверти. 

д) Промени по заявеният брой гости се допуска до 10% от заявените куверти до 24 часа преди 

датата на мероприятието. Останалите куверти се таксуват по оферираната цена. 

е) при анулация вследствие COVID-19, като затваряне на обекта, ограничаване на пътуването или 

заболяване на гостите с представяне на документ от лечебно заведение, сумата по депозита се 

възстановява на клиента. 

 

 

 

 

 

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ: 

+359 882 444 168 ; restaurant@OlivesHotel.com 
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