
 

 

 

  

APARTHOTEL LUCKY BANSKO | Bansko, Bulgaria, 4-10, Kir Blago Todev Str. 

ЗА ВАШАТА СВАТБА 
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ОЧАКВА ВИ СВАТБА? 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
 

Превърнете я в едно изключително събитие в 

АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО*****! 

 

Насладете се на празничната атмосфера, 

която ще създадем за Вас... 

 

Вдишайте аромата на бор и планински цветя... 

Запечатайте на видео момента на Вашият живот... 

 

ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА НАПРАВИТЕ ВСИЧКО ТАКА, 

КАКТО ВИЕ ЖЕЛАЕТЕ! 
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Ние сме щастливи, че имаме възможността да Ви помогнем с някои основни 

въпроси, които бихте желали да уточните предварително: 

Колко души ще вземат участие в събитието? 

Ще ползвате ли нощувки в Апартхотел Лъки Банско за Вашите гости? 

Желаете ли Апартамент за младоженци с допълнителна аранжировка и зареждане? 

Желаете ли да запазите определен брой паркоместа? 

Има ли планирани начален и краен час на събитието? 

Желаете ли да поръчате напитки за добре дошли? 

Желаете ли дегустация, преди да направите Вашият окончателен избор за меню? 

Имате ли гости, за които желаете да поръчате различно от предварително избраното меню 

(вегетарианско, диетично и др.)? 

Бихте ли желали ние да осигурим дисководещ, който да води програмата? 

Бихте ли желали да осигурим жива музика и какъв тип предпочитате? 

Ще се възползвате ли от възможността хотелът да осигури професионални фотографи и 

видео оператор? 

Как точно ще бъде удобно за Вас да бъде подреден ресторанта? 

Желаете ли Вашите най-важни гости да бъдат настанени в специални стаи или на точно 

определени места по време на официалното събитие? 

Желаете ли, Вашите най-важни гости да получат поздравителни писма или специално 

зареждане в стаите? 

Желаете ли специална декорация и/или цветя, които да бъдат осигурени от нас? 

Ще поръчате ли алкохолни напитки от хотела или желаете те да бъдат внесени отвън? 

Предвиждате ли поръчки на храни и напитки на място, извън куверта, по време на 

събитието?  

Желаете ли да осигурим мултимедия, DVD или друго специално техническо оборудване? 

Желаете ли да ви окажем помощ при планирането на специалните ритуали, които да 

съпътстват събитието? 

Предвиждате ли възможност, някои от Вашите гости да пожелаят да продължат престоя си 

в хотела, след края на събитието? 



 

1 | Aparthotel Lucky Bansko. Bansko, Bulgaria,  Phone:0879 111 222; 02 80661 78;  reservations@luckybansko.com; 

www.luckybansko.com 

 

 

 

 

МЕНЮ „ЛЮБОВЕН БРИЗ” 

 

 
ШОПСКА САЛАТА 

Пресни градински зеленчуци, червен лук и настъргано българско краве 
сирене, овкусени със зехтин и сол 

 

ТИКВИЧКИ «БЮРЕК» 
Мус от сирене, домати и копър обвити с лентички от тиквичка 

 

ГРИЛОВАН СВИНСКИ КОТЛЕТ СЪС СОС ОТ МАНАТАРКИ 
Свински котлет със сос «Мадейра» и манатарки, ароматно картофено 

пюре с магданоз и чесън 
 

СЛЕДЯСТИЕ 
Луканка и Кашкавал 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ХЛЯБ 
Бял и черен земел 

 

НАПИТКИ 
Газирана напитка и минерална вода 

Ракия – 50 гр. 
 

ЦЕНА НА КУВЕРТ: 42.00 лв. 
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МЕНЮ „НЕУГАСВАЩА ЛЮБОВ” 

 

 
САЛАТА С РИБА ТОН 

Комбинация от крехка зелена маруля, риба тон, домати, краставица, 
царевица и маслини, овкусена с горчичен дресинг 

 

СПАНАЧЕНА ПАЛАЧИНКА С МУС ОТ СИРЕНА 
Палачинка със спанак, топено сирене, синьо сирене,  

сметана, кашкавал и млечен сос 
 

СВИНСКО БОН БИЛЕ С «БРАТЕНДЖУС» СОС И ПЕЧУРКИ 
Свинско бон филе, пресни печурки, «Братенджус» сос,  

сотирани картофи 
 

СЛЕДЯСТИЕ 
Луканка и Кашкавал 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ХЛЯБ 
Бял и черен земел 

 

НАПИТКИ 
Газирана напитка и минерална вода 

Ракия – 50 гр. 
ЦЕНА НА КУВЕРТ: 42.00 лв. 
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МЕНЮ „СВЕТИ ВАЛЕНТИН” 

 

 
СВЕЖА САЛАТА С ЧЕРИ ДОМАТИ, ПАРМЕЗАН И ПРОШУТО 

Микс от зелени салати, чери домати, маслини, пармезан и Прошуто 
 

РУЛАДИНИ ОТ ТИКВИЧКИ И БЕКОН 
Запечени с кашкавал и поляти с млечен сос 

 

ПИЛЕШКИ ГЪРДИ С МОЦАРЕЛА И СУШЕНИ ДОМАТИ 
Пълнено пилешко филе с моцарела и сушени домати, обвито в бекон и 

поднесено с поширани зеленчуци 
 

СЛЕДЯСТИЕ 
Луканка и Кашкавал 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ХЛЯБ 
Бял и черен земел 

 

НАПИТКИ 
Газирана напитка и минерална вода 

Ракия – 50 гр. 
 

ЦЕНА НА КУВЕРТ: 52.00 лв. 
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МЕНЮ „СВЯТ ЗА ДВАМА” 

 

 
ОВЧАРСКА САЛАТА 

Пресни градински зеленчуци, печени чушки, гъби, шунка, 
сирене, яйце, маслини и магданоз 

 

ПИЛЕШКИ ГЪРДИ СЪС СОС ОТ СИНЬО СИРЕНЕ 
Пилешко филе, синьо сирене, сметана, броколи,  

Карфиол и бейби моркови 
 

СЛЕДЯСТИЕ 
Луканка и Кашкавал 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ХЛЯБ 
Бял и черен земел 

 

НАПИТКИ 
Газирана напитка и минерална вода 

Ракия – 50 гр. 
 

ЦЕНА НА КУВЕРТ: 44.00 лв. 
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МЕНЮ „БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ” 

 

 
ШОПСКА САЛАТА 

Пресни градински зеленчуци, червен лук и настъргано българско краве 
сирене, овкусени със зехтин и сол 

 

МИКС ГРИЛ 
Свински карета, кюфте, кебапче и наденица, приготвени на барбекю и 

гарнирани с пържени картофи 
 

БЪЛГАРСКИ СИРЕНА И КОЛБАСИ 
Луканка, шунка, сирене и кашкавал 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОТ ХЛЯБ 
Бял и черен земел 

 

НАПИТКИ 
Газирана напитка и минерална вода 

Ракия – 50 гр. 
 

ЦЕНА НА КУВЕРТ: 42.00 лв. 
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СВАТБЕН БЮФЕТ 

 

 
САЛАТИ И СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ 

Избор от млечна салата, шопска салата, зелена салата, ананас със сирене 
и чери домати, пълнени яйца със сос «Тартар», тиквички с млечен сос, 

маринована херинга с лук и маслини 
 

ТОПЛИ ЯСТИЯ 
Избор от говеждо по Бургундски, свински карета с гъбен сос, роладини с 

пъстърва и сос «Холандес», пилешки пържоли със сос «Беарнез», 
панирани сирена, печени картофи с ароматни билки, задушен ориз с 

дива трева, поширани зеленчуци 
 

БЪЛГАРСКИ СИРЕНА И КОЛБАСИ 
Луканка, шунка, сирене и кашкавал 

 

ДЕСЕРТИ 
Избор от ябълков пай, сезонни плодове, сладки асорти 

 

НАПИТКИ 
Газирана напитка и минерална вода 

Ракия – 50 гр. 
 

ЦЕНА НА КУВЕРТ: 46.00 лв. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
 

  
 

За Ваше улеснение, ние Ви предлагаме избор от допълнителни услуги, съобразени изцяло 
с Вашите изисквания. 

 

Предварителна дегустация на избраното 
меню 

При потвърдена резервация за ресторанта от 
минимум 60 човека - за двама души. Над 100 
човека - за четирима души. 

 
Традиционна погача, осигурена от хотела 
 

 
Комплимент 

Настаняване на младоженците в апартамент 
със специална аранжировка, бутилка 
пенливо вино и плодове 

 
Комплимент 
 

Възможност за внасяне на алкохол, без 
начисления на допълнителни такси 

При потвърдена резервация за ресторанта за над 
60 човека.  
При по-малък брой гости се начисляват 5.00 лв. 
на отворена бутилка концентрат и 3.00 лв. на 
отворена бутилка вино. 

Напитка „Добре дошли“ 

Безалкохолни напитки (минерална вода, 
газирани напитки от продуктите на Кока-Кола, 
натурален сок) - 1.50 лв. на човек. Безалкохолни 
напитки и пенливо вино – 2.50 лв. на човек. 
Пенливо вино – 1.50 лв. на човек. 

Дисководещ 

Без да участва в ритуала, фиксирана цена без 
ограничения във времето – 250.00 лв. С участие в 
ритуала, фиксирана цена без ограничения във 
времето – 350 лв. 

Фотографски и операторски услуги 

Изготвяне на професионален филм и снимки от 
сватбата, с включена фото сесия на стандартен 
формат – 750.00 лв. Изготвяне на професионален 
филм и снимки от сватбата, с включена фото сесия 
на HD формат – 900.00 лв. 

 
Богат избор от сватбени торти, съобразени с 
Вашите най-високи изисквания 
 

 
3.50 лв. на човек. 

 

Декорация Декорации по Ваш избор с различна тематика. 
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