
Сватбени менюта 
„Горчиво”

Салата:
Салата с градински домати, свежо сирене, 

печена чушка и печени тиквички 
поднесена с лешниково песто 

Предястие:
Италианска паста Бартолачи на плоча, 

поднесена с нежен сос от синьо сирене, рукола и чери домати;

Основно ястие:
Пилешки рол със салца от сушени домати, горски билки и зехтин 

запечен в хрупкав бекон и гарниран с грил зеленчуци и печени картофи;

Безалкохолна напитка и минерална вода

*Плата с колбаси и сирена 

Цена на куверт: 52.00 лв.

*Към всяко меню се поднасят прясно изпечени питки

„Кажи Да!”

Салата:
Салата „Уединг” – с Моцарелла, домати, микс зелени салати, 

брускета с маслинова паста и босилеково песто 

Предястие:
Домашен Киш с броколи и селекция френски сирена 

Основно ястие:
Бавно печен свински врат в  червено вино и кореноплодни зеленчуци, поднесен с 

горски гъбки  в масло и гарниран с домашно пюре;

- Безалкохолна напитка и минерална вода.

*Плата с колбаси и сирена 

Цена на куверт: 54.00 лв.

*Към всяко меню се поднасят прясно изпечени питки

„Меден месец”

Салата:
Салата с италианска Бурата, поднесена върху легло от зеленчуци на грил, 

рукола и Балсамов дресинг.

Предястие:
Селектирани разядки - хайвер от патладжан, домашен кътък и тарама 

с хрупкави билкови брускети  

Основно ястие:
Свинско бон филе „Уелингтън” с Прошуто Кото, кашкавал,

 горчичен сос и гарнитура от бейби зеленчуци в масло

Безалкохолна напитка и минерална вода

*Селекция колбаси и сирена 

Цена на куверт: 56.00 лв.

*Към всяко меню се поднасят прясно изпечени питки

„Приказка в бяло”

Салата:
Празнична салата поднесена в хрупкава кошница със селекция от свежи зелени 

салати, Прошуто, Чери домати, пармезан и дресинг от  лайм и зехтин; 

Предястие:
Мини рол от пуешко филе с крема сирене и стафиди поднесено върху грилирани 

тиквички в магданозено песто ;

Основно ястие:
Скалопини от свинско бон филе запечени със сушени домати, бекон, зрял чедър 

и билки, поднесени с домашни картофи в масло и розмарин;

Безалкохолна напитка и минерална вода.

*Селекция колбаси и сирена 

Цена на куверт: 58.00 лв.

*Към всяко меню се поднасят прясно изпечени питки

Детско меню „Миньоните” 
20.00 лв.

Плато от пилешки пурички;
Пържени картофи; 

Чери домати, пресни краставички и морковчета;

*Към всяко меню се поднасят прясно изпечени питки

За вегетарианците: 
Ризото със сушени домати, манатарки и пармезан;

Талиателе със зеленчуци и сос от сирена;
Антипасти със запечено козе сирене.

Това са примерни варианти 
и всичко по тях може да бъде коментирано

 и променено според 
Вашите желания и изисквания!

„Сватбени 
спомени 
в бяло“

Мечтаете за сватба 
на открито, обградени 

от зеленина, 
спокойствие и уют? 

И всичко това 
в сърцето на София?

С елегантна и уютна обстановка, 
неустоими кулинарни предложе-
ния и професионално персонал-
но обслужване, ресторант Savage 

Garden ще положи началото на 
семейния ви живот. Сред зелени-
ната и спокойствието на нашата 
лятната градина и мини паркът 

към нея, вие ще откриете иде-
алното място за провеждане на 

изнесен ритуал и Welcome drink.

С ВАТ Б Е Н  П А К Е Т  
H OT E L  ZO O  S O F I A :

Празнично 4 - компонентно меню;
Преференциални цени за напитки;

Дегустация на сватбеното меню за двама;
Платно и менче за сватбените ритуали;

Прекрасна градина за провеждане 
на Welcome drink и изнесен ритуал;

Място за сватбени снимки;
Безплатни паркоместа;

Преференциални цени за настаняване 
на гостите на тържеството.

Комплименти за младоженците:
Бутилка пенливо вино за сватбения тост;
Безплатно настаняване на младоженците

в апартамент в сватбената нощ с включена закуска 
и късно освобождаване на стаята.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Ресторант „Savage Garden“ се запазва ексклузивно 
при най-малко 50 гости.

Такса за внасяне на напитки 6.00 лв./гост. 
Не се допуска внасяне на бира и безалкохолни напитки.

Overtime след петия час от началото на тържеството: 
150.00 лв. /час

Наем на голямата зала, съседна на ресторант 
„Savage Garden” – 200.00 лв.

Най-късно начало на събитието в ресторанта 19:00 ч. 
Най-късно освобождаване на ресторанта 04:00 ч.

Капаро за ангажимент: 500.00 лв.

Окончателно уточняване на куверти и допълнителни услуги 
до 3 дни преди датата на събитието.

Плащането на куверти, допълнителна консумация, 
напитки и  овъртайм се извършва на място в ресторанта 

при приключване на събитието.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
Welcome drink с пенливо вино и разхладителни напитки

4.00 лв. / гост
Изнесен ритуал с подготовка на столове и коктейлни маси

2.00 лв. / гост
Дисководещ с професионална апаратура и оборудване

по договаряне
Фото и видео заснемане на тържеството

по договаряне
Сцена, ефектно осветление, пушек, 

LED екрани и много други по договаряне
Изпълнения на живо, танцови формации, анимация за гостите

по договаряне
Украса на ресторанта и градината 

по договаряне

НОЩУВКИ В ХОТЕЛ ЗОО СОФИЯ:
Единична стая „Класик“                           80.00 лв.
Двойна стая „Класик“                               100.00 лв.
Делукс стая                                                  140.00 лв.
Апартамент                                                  160.00 лв.

*Цените са преференциални и включват закуска, безплатен интернет, безплатен фитнес и ДДС.

*Цените на стаите и апартаментите са за помещение. С
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гр. София, бул. Симеоновско шосе 6,
тел.: +359 2 862 5555

+359 896 666 888


