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Скъпи Младоженци,
Аз и екипът ни 

Ви благодарим за 
проявения интерес към

 “Гранд Хотел Пловдив”.
За нас е чест и привилегия 

да бъдем част от този незабравим
 за Вас , Вашите семейства 

и приятели ден. 
От името на “Гранд Хотел Пловдив” 

Ви желаея щастлив семеен живот.
Тодор Иванов,
Директор



Двгустация на две избрани от Вас сватбени менюта (с предварителна резервация).
Дегустацията се организира един месец преди събитието.

Среща с нашите сладкари, които ще Ви консултират при избора на сватбената Ви торта.

Като комплимент
към Вас предлагаме:

10% отстъпка от цената на куверта за сватбени тържества от понеделник до четвъртък включително.

Настаняване на младоженците в сватбения ден.
Паркинг за младоженската кола.

Преференциални цени за настаняване на Ващите гости:
Единична стая - 90.00 лв.
Двойна стая - 120.00 лв.
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Такса сервиз от 23:00ч до 03:00ч – 250.00 лв. на започнат час
Такса сервиз от 03:00ч до 05:00ч – 400.00 лв. на започнат час
Такса внасяне на алкохол и ядки – 5.00 лв. на куверт*
*не се позволява внасянето на вода,
безалкохолни, енергийни напитки и бира.

Допълнителни услуги:

Изготвяне на кумска торта – 60.00 лв.
Изготвяне на кумско пиле – 40.00 лв.
Изготвяне на погача – 30.00 лв.
Обличане на стол с панделка – 4.00лв/бр.
Обличане на стени - комплимент от хотела.

Възможност за наем на кръгли маси- цена по договаряне.
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Възможности за изнесен ритуал:
Изнесен ритуал на водно огледало - 1000.00 лв.

(резервация с невъзвръщаемо капаро от 500.00 лева)

Изнесен ритуал във фоайето на хотела - 300,00 лв.

Арка с цветна аранжировка от изкуствени цветя - 280,00 лв.

Комплект от две стойки с цветни аранжировки - 80,00 лв.

Маса за подпис - 100,00 лв.

Допълнително Ви предлагаме:



Зала “Бендида”

Капацитет на правоъгълни маси -
от 100 до 170 места.

Зала “Бендида и Евмолпия”: 
Капацитет на правоъгълни маси -
от 170 до 250 места.

Капацитет на кръгли маси - до 120 места.

Зала “Бендида”:



Зала “Париж и Москва”

Капацитет на правоъгълни маси -
от 200 до 320 места.

Капацитет на кръгли маси - до 240 места.
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WELCOME КОКТЕЙЛ

КОКТЕЙЛНИ ХАПКИ

СЛАДКИ ИЗКУШЕНИЯ

Хапка с луканка 

Хапка с филе Елена

Хапка със сирене Бри и грозде

Хапка със синьо сирене и ягода 

Хапка с маслинен пастет

Хапка с пушена сьомга и червен хайвер

Тарталета с крема сирене, съомга и червен хайвер

Тарталета с пастет от гъши дроб и мармалад от червен лук

Шишче Капрезе с чери домати, бейби моцарела и пресен босилек

Брускета с печен гъши дроб и карамелизирана круша

Брускета с прошуто, рукола и пъпеш

3,00 лв.

3,50 лв.

3,50 лв.

3,50 лв.

3,00 лв.

4,00 лв.

4,00 лв.

6,50 лв.

3,50 лв.

7,50 лв.

6,50 лв.

Бонбони "Трюфел" 

Мини еклери

Петифури асорти 

Тарталети с шоколад

Френски макарони

3,00 лв.

3,50 лв.

3,00 лв.

3,00 лв.

3,50 лв.

Welcome drink с чаша пенливо вино 4,00 лв. / куверт
Welcome drink с чаша просеко 6,00 лв. / куверт

* Цените са за един брой



Сватбена салата (вегетарианско)          500 гр.   Цена: 15.90 лв.
Печена чушка/тиквичка с крема сирене/домати/краставици/маслини/млечна салата 

Традиционна Салата (вегетарианско)       450 гр.    Цена: 14.90 лв.
Млечна салата/шопска салата /кьопоолу/катък/печена чушка/маслини/брускета

Салата с чери домати и билкови крутони (вегетарианско)               280 гр.   Цена: 12.90 лв.
Микс зелени салати/чери домати/пармезан/билкови крутони/див лук/малинов дресинг

Салата от розови домати с авокадо (веган)      280 гр.    Цена: 12.90 лв.
Розови домати/авокадо/печени чушки/магданозено песто

Салата „Капрезе“ (вегетарианско)        350 гр.     Цена: 12.90 лв.
Домати/Моцарела/рукола/босилеково Песто

Салата „Цезар“ с пиле         280 гр.    Цена: 13.90 лв. 
Микс от зелени салати/пиле/чери домати/Сос Цезар/Пармезан/крутони

Салата “Цезар” със сьомга (вегетарианско)      250 гр.    Цена: 14.90 лв.
Микс от зелени салати/пушена сьомга/чери домати/Сос Цезар/Пармезан/крутони

Салата с Бурата, бейби спанак и чери домати (вегетарианско)        280 гр.    Цена: 19.90 лв.
Сирене Бурата/бейби спанак/чери домати

Салата с Айсберг, бейби Моцарела и нар (вегетарианско)                   300 гр.    Цена: 13.90 лв.
Салата Айсберг/бейби Моцарела/нар/орехи/дресинг

Салата с бейби спанак, киноа и чери домати (веган)     250 гр.    Цена: 12.90 лв.
Бейби спанак/киноа/чери домати 

САЛАТИ
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Запечено сирене Бри със сладко по избор (вегетарианско)    120 гр.    Цена: 14.90 лв.
Сирене Бри/сладко по избор: ягоди, зелени смокини, боровинки

Пълнена тиквичка с бекон и сирена        200 гр.    Цена: 13.90 лв.
Тиквичка/Бекон/Бяло сирене/Моцарела

Профитероли с пилешко месо                    180 гр.   Цена: 13.90 лв.
Профитероли/Пилешко месо/Сос Бешамел

Палачинка с пушена сьомга и Филаделфия (вегетарианско)            180 гр.    Цена: 14.90 лв.

Поширана сьомга върху салата с ананас (вегетарианско)    200 гр.    Цена: 19.90 лв.
Филе от сьомга/ананас/див лук /балсамова глазура с цитрус

Задушени аспержи с домати и моцарела (вегетарианско)              200 гр.    Цена: 15.90 лв. 

Сирене халуми на грил с чушки, домати и риган (вегетарианско)   180 гр.    Цена: 13.90 лв.

Кралски скариди със задушени аспержи и сос „Руи“ (вегетарианско) 180 гр.    Цена: 28.90 лв.

Кюфтенца от киноа и спанак (вегетарианско)                     200 гр.    Цена: 13.90 лв.

Салата с бейби спанак, киноа и чери домати (веган)     250 гр.    Цена: 13.90 лв.

ПРЕДЯСТИЯ
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Пилешко филе със сотирани чери домати и Моцарела     380 гр.   Цена: 24.90 лв.
Пилешко филе/Моцарела/чери домати/див ориз

Пилешко филе с Бри и сушени кайсии        380 гр.   Цена: 24.90 лв.
Пилешко филе/сирене Бри/сушени кайсии/бейби зеленчуци

Свинско филе с манатарки и зеленчуков волован               380 гр.   Цена: 25.90 лв.
Свинско филе/манатарки/многолистно тесто/зеленчуци

Свинско медальони Сицилиана с бейби картофи и Деми глас        350 гр.   Цена: 24.90 лв.
Свинско филе/сушени домати/Моцарела/босилеково песто/бейби картофи/сос Деми глас

Стек „Порчини“ от млечно телешко с пикантни картофки Уеджис  320 гр.   Цена: 44.90 лв.
Филе от младо теле сукалче/сос с манатарки/пикантни картофки Уеджис

Филе от пъстърва на плоча (вегетарианско)                   300 гр.  Цена: 24.90 лв.
Филе от пъстърва/бейби картофки 

Запечена сьомга с шафран (вегетарианско)          300 гр.   Цена: 36.90 лв.
Сьомга/картофено пюре/шафран

Ризото с тиквички и пушено топено сирене (вегетарианско)                       300 гр.   Цена: 14.90 лв.

Сирене Халуми на грил с поширано яйце и спанак  (вегетарианско)    250 гр.   Цена: 16.90 лв.
Сирене Халуми/яйце/спанак

Веган стек с гарнитура зеленчуци (веган)          250 гр.   Цена: 18.90 лв.
Манатарки/пушено био Тофу/спанак/водорасли/лимец/зеленчуци микс

Рататуй (веган)              300 гр.  Цена: 14.90 лв.
Тиквичка/патладжан/чушки/домати/лук

ОСНОВНИ
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Волован със зеленчуци           120 гр.    Цена: 4.90 лв.

Огретен от картофи                   150 гр.    Цена: 4.90 лв. 

Див ориз с масло и див лук                  100 гр.    Цена: 4.90 лв.

Глазирани бейби моркови        100 гр.    Цена: 4.90 лв.

Бейби зеленчуци         100 гр.    Цена: 4.90 лв.

Пюре от картофи и спанак        100 гр.    Цена: 4.90 лв. 

Билкови бейби картофи        100 гр.    Цена: 4.90 лв. 

Пюре от целина с фенел и ябълка      100 гр.    Цена: 4.90 лв. 

ГАРНИТУРИ

Луканка            50 гр.      Цена: 6.90 лв.

Филе “Елена“           50 гр.      Цена: 6.90 лв.

Роле „Трапезица“          50 гр.      Цена: 6.90 лв.

Хамон            50 гр.      Цена: 10.90лв.

Салам „Милано“          50 гр.      Цена: 6.90 лв.

Овче сирене           50 гр.      Цена: 5.90 лв.

Кашкавал           50 гр.      Цена: 5.90 лв.

Сирене Чедър                     50 гр.      Цена: 6.90 лв. 

Ементал                      50 гр.      Цена: 6.90 лв.

Камембер             50 гр.      Цена: 7.90 лв. 

Горгонзола           50 гр.      Цена: 8.90 лв. 

СЕЛЕКЦИЯ ОТ КОЛБАСИ И СИРЕНА
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Детска млечна салата          180 гр.    Цена: 6.90 лв.

Мини шопска салата          180 гр.    Цена: 6.90 лв.

Комбинирана детска салата        200 гр.    Цена: 7.90 лв.
Домати/краставици/маслини/млечна салата 

ДЕТСКО МЕНЮ

САЛАТИ

Бейби кюфтенца от свинска кайма с кашкавал      180 гр.    Цена: 10.90 лв.

Пилешка пържола на скара         190 гр.    Цена: 10.90 лв.

Пилешки хапки           200 гр.    Цена: 13.90 лв.

ОСНОВНИ

Бейби зеленчуци           100 гр.    Цена: 4.90 лв.

Пюре от картофи и спанак          100 гр.    Цена: 4.90 лв.

Пържени картофки             100 гр.    Цена: 4.90 лв.

ГАРНИТУРИ
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Торта „Бендида“               Цена: 8.90 лв.
Пандишпанов блат/Гараш блат/шоколадов Ганаш

Торта „Трюфел“               Цена: 8.90 лв.
Шоколадов блат/маслен блат с лешници/шоколадов мус

Торта „Брюле с плодове“             Цена: 8.90 лв.
Пандишпанов блат/сметана/студен крем брюле/сладко по избор*
*Сладка: ягоди, кайсии, горски плодове, боровинки, череши, маракуя
Торта „Сахер“               Цена: 8.90 лв.
Шоколадов блат/маслен блат/крем/сладко от кайсии

Торта „Страчатела“              Цена: 8.90 лв.
Шоколадов блат/маслен крем Страчатела с парченца шоколад/захаросани фъстъци

Торта „Шамфъстък“              Цена: 9.90 лв.
Маслен блат с шамфъстък/маскарпоне/шам фъстъци

Торта „Лимонела“              Цена: 9.90 лв.
Маслен блат/лимонен чийзкейк крем/сладко от маракуя

Торта „Портокалово брюле“                                Цена: 9.90 лв.
Шоколадов блат/маслен крем/портокалов крем/сладко от кайсии

ТОРТИ



2023
Екипът ни с радост ще отговори

на всички Ваши запитвания

За допълнителна информация
относно вашето сватбено тържество

Телефон за връзка: +359 888 311 751
e-mail: events@grandhotelplovdiv.bg

година

Фотограф: Даниел Даков


