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БРОНЗОВ ПАКЕТ СРЕБЪРЕН ПАКЕТ ЗЛАТЕН ПАКЕТ

  МЕНЮ 
 
• Тракийска салата                                                     300 гр. 
  
• Запечени рулца от шунка и кашкавал                   180 гр. 
  поднесени върху картофено пюре 
 
• Пилешко филе с моцарела и гъби, гарнирано     400 гр. 
   с картофи соте и задушени зеленчуци 
 
• Следястие - плато                                                   100 гр. 
  /краве сирене, кашкавал, филе "Елена", луканка/ 
 
• Прясно изпечено хлебче асорти                             50 гр. 
  
• Ракия Бургаска мускатова                                     100 мл. 
  
• Безалкохолна газирана напитка                           250 мл. 
 
• Минерална вода "Банкя"                                        330 мл. 
 
  КОМПЛИМЕНТИ 
  
• Делукс стая за младоженците 
  
• Преференциални цени за настаняване на гостите 
 
• Възможност за изнесен ритуал в градината или лоби 
   
• Дегустация на избраното сватбено меню 
  
• Ваучер на стойност 100 лв за отпразнуване на първата 
   годишнина от сватбата 
  
  
                                                                  ЦЕНА : 53.55 / гост

  МЕНЮ 
 
• Гръцка салата                                                          350 гр. 
  
• Гриловани рулца от патладжани с бекон             200 гр. 
  и сирене "Ементал" 
 
• Свинско филе "Сицилиана" запечено с                400 гр. 
   моцарела и сушени домати, гарнирано с бейби картофи 
 
• Следястие - плато                                                   100 гр. 
  /овче сирене, кашкавал, бабек, телешка пастърма/ 
 
• Прясно изпечено хлебче асорти                             50 гр. 
  
• Ракия "Бургас-63"                                                   100 мл. 
  
• Безалкохолна газирана напитка                           250 мл. 
 
• Минерална вода "Банкя"                                        330 мл. 
 
  КОМПЛИМЕНТИ
  
• Делукс стая за младоженците 
  
• Преференциални цени за настаняване на гостите 
 
• Възможност за изнесен ритуал в градината или лоби 
  без такса 
 
• Дегустация на избраното сватбено меню 
  
• Ваучер на стойност 125 лв за отпразнуване на първата 
   годишнина от сватбата 
  
                                                                  ЦЕНА : 63.55 / гост

  МЕНЮ 
 
• Салата "Капрезе"                                                      300 гр. 
  
• Пънчета от спаначена и цвеклова палачинка      200 гр. 
  с мус "Филаделфия" и сьомга 
 
• Шпиковано телешко със зеленчуци на пара и      400 гр. 
   пюре от сладък картоф, полято със сос "Грейви" 
 
• Следястие - плато                                                   100 гр.
  /синьо сирене, ементал, прошуто, телешка пастърма/ 
 
• Прясно изпечено хлебче асорти                             50 гр. 
  
• Ракия Стралджанска мускатова                          100 мл. 
  
• Безалкохолна газирана напитка                          250 мл. 
 
• Минерална вода "Банкя"                                       330 мл. 
  
  КОМПЛИМЕНТИ 
  
• Делукс стая за младоженците 
  
• Преференциални цени за настаняване на гостите 
 
• Възможност за изнесен ритуал в градината или лоби 
  без такса 
 
• Дегустация на избраното сватбено меню 
  
• Ваучер на стойност 150 лв за отпразнуване на първата 
   годишнина от сватбата 
  
                                                                  ЦЕНА : 73.55 / гост



САЛАТИ 
 
• Салата „Верде“                                           300 гр.          8,20 лв. 
 
/рукола, айсберг, чери домати, моркови, краставици, слънчогледови 
семки, дресинг с мед, чушки и бял балсамов оцет/ 
 
• Гръцка салата                                              350 гр.          9,10 лв. 
 
/свежи домати, краставици, чушки, сирене, маслини и червен лук/ 
 
• Тракийска салата                                        300 гр.          8,10 лв. 
 
/домати, печена червена капия с чесън и магданоз, катък с овче сирене, 
червен лук, маслини/ 
 
• Празнична салата "Менделсон"                500 гр.         11,20 лв. 
 
/домати, краставици, млечна салата, руска салата, кьопоолу, печена 
чушка, рулце от шунка с крема сирене, яйце, маслини, лук/ 
 
• Салата „Капрезе“                                        300 гр.        12,80 лв. 
 
/белени пресни домати със сирене "Моцарела", гарнирани с рукола, 
босилеково песто и кедрови ядки/ 
 
• Розов домат с овче сирене                        350 гр.          9,20 лв. 
 
/розови домати с маслинова паста, карамелизиран лук и овче сирене/ 
 
• Зелен микс с пармезан                              350 гр.        10,80 лв. 
 
/зелен микс от салати, пармезан, сушени домати, орехи и чери домати, 
поднесени с лимонов дресинг/ 
 
• Салата „Франческа“                                   350 гр.        16,50 лв. 
 
/микс от бяла и червена салата, рукола, цитрусови ядки, синьо сирене 
“Горгонзола”и печени орехи, овкусена с малиново-балсамов дресинг/ 
 
• Салата “Цезар“                                            300 гр.       12,20 лв.
 
/букет от свежи салати, сочно пилешко филе, билкови крутони, Цезар 
дресинг и пармезан/ 
 
• Салата “Сан Даниеле“                                300 гр.       11,60 лв. 
 
/салатен микс, прошуто ди Парма, мариновани сушени домати, чери 
домати, Грана Падано и сусамова гризина/ 



ПРЕДЯСТИЯ 
 
 
  
 
 • Камембер с хрупкава коричка                   180 гр.         14,40 лв. 
  сервиран с боровинков конфит                      
 
• Филе от сьомга с билкова коричка            180 гр.         14,80 лв. 
  поднесена с броколи на пара и  
  сос "Холандез"     
 
• Гриловани рулца от патладжани               200 гр.         10,10 лв. 
  с бекон и сирене "Ементал"        
 
• Запечени рулца от шунка и                        180 гр.           9,20 лв. 
  кашкавал поднесени върху  
  картофено пюре 
 
• Спаначено руло с мус от сирена               200 гр.           9,40 лв. 
  и свежа мента 
 
• Гриловани зеленчуци и прошуто,              200 гр.         11,20 лв. 
  запечени с "Моцарела" 
 
• Пънчета от спаначена и цвеклова            200 гр.         10,80 лв. 
  палачинка с мус "Филаделфия"  
  и сьомга 
 
• Терина фоа Гра с арманяк                         150 гр.          19,20 лв. 
  и бяло вино поднесен с хрупкави  
  брускети и сос от малини 
 
• Мини бургери от киноа с тиквичка и        200 гр.          9,20 лв. 
  царевица, поднесени с млечен дип 
 
• Патладжан по Пармски -                           200 гр.        10,60 лв. 
  гратенирани слайсове патладжани,  
  домати и моцарела, поднесени с  
  доматена салца   



ОСНОВНИ ЯСТИЯ 
 
 
• Лимонено пиле с розмарин                       400 гр.         16,80 лв. 
  и зелени маслини, гарнирано  
  с ориз и горски гъби 
 
• Пилешко филе с моцарела и гъби,          400 гр.          17,80 лв. 
  гарнирано с картофи соте и  
  задушени зеленчуци                                                                      
 
• Свински медальони с манатарки,           400 гр.          17,50 лв. 
  гарнирани със задушени  
  зеленчуци 
 
• Свинско филе „Сицилиана“                     400 гр.          18,40 лв. 
  запечено с моцарела и сушени  
  домати, гарнирано с  бейби картофи                                     
 
• Шпиковано свинско филе                        350 гр.          18,00 лв. 
  гарнирано със задушени  
  зеленчуци и бейби картофки,  
  поднесено с ябълков конфит 
 
• Пилешко филе със сос "Рокфор"             350 гр.          16,80 лв. 
  поднесено с картофи на фурна 
  с розмарин и задушени зеленчуци 
 
• Грилован млечен телешки стек               300 гр.         38,20 лв. 
  гарниран със зеленчуци на грил 
 
• Шпиковано телешко                                  400 гр.         29,20 лв. 
  със зеленчуци на пара и пюре  
  от сладък картоф, полято със сос "Грейви" 
 
• Пилешки “Балантин“ -                              350 гр.          16,90 лв 
  ролирано пилешко филе със  
  сушени плодове, карамелизирани  
  кестени и моркови, гарнирано с картофени рьощи  
  
• Свински медальони с панчета –              400 гр.         20,60 лв 
  свинско бон филе на тиган,  
  гарнирано с ароматни горски гъби и 
  спаначено ризото с кедрови ядки   



                    ГАРНИТУРИ 

• Пюре от пащърнак и тиква                  100 гр.          4,60 лв. 
   овкусено с олио от бял трюфел 
  
• Ориз "Басмати" със спанак                  150 гр.          3,90 лв. 
   и кедрови ядки 
  
• Зеленчуци на пара                              150 гр.           2,50 лв. 
  (или задушени) 
  
• Гретенирани картофи                          150 гр.           3,30 лв. 
  с пармезан и билки 
  
• Пюре от сладък картоф                      150 гр.           2,50 лв. 

• Гриловани зеленчуци                         150 гр.           3,00 лв. 

• Бейби картофи с копър                      150 гр.           2,50 лв. 

• Печени картофи с билки                    150 гр.           2,00 лв. 

     СЕЛЕКЦИЯ КОЛБАСИ И СИРЕНА 
 
 
• Чедър, ементал, камембер                50 гр.            4,00 лв. 
 
• Синьо сирене                                      50 гр.            4,00 лв. 
 
• Овче сирене                                        50 гр.            3,60 лв. 
 
• Краве сирене                                      50 гр.            2,00 лв 
 
• Кашкавал                                            50 гр.            3,00 лв. 
 
• Прошуто                                              50 гр.            8,00 лв. 
 
• Телешка пастърма                             50 гр.            6,50 лв. 
 
• Луканка                                               50 гр.            4,50 лв. 
 
• Филе "Елена"                                       50 гр.            5,00 лв. 
 
• Бабек                                                   50 гр.            4,50 лв. 

              ЯДКИ И ПЛОДОВЕ 
 
 
• Бадеми                                                  100 гр.           5,00 лв. 
 
• Кашу                                                      100 гр.           5,00 лв. 
 
• Лешници                                               100 гр.           5,00 лв. 
 
• Орехи                                                    100 гр.           5,00 лв. 
 
• Шам фъстък                                         100 гр.           5,00 лв. 
 
• Грозде                                                  250 гр.           4,00 лв. 
 
• Ябълки                                                 250 гр.           2,00 лв. 
 
• Ягоди                                                    250 гр.           4,00 лв. 
 
• Ананас                                                      1 бр.           8,50 лв. 
 
• Плодово шишче                                   100 гр.           3,40 лв. 



ДЕТСКО МЕНЮ 
 
 
 
 САЛАТИ 
  
• Салата домати и краставици                    300 гр.           4,50 лв. 
 
• Млечна салата                                           250 гр.           5,00 лв. 
 
 
 
 ОСНОВНИ ЯСТИЯ 
 
• Пилешки хапки с млечен сос                   200 гр.           7,80 лв. 
 
• Пилешка пържола от бут                          200 гр.           8,20 лв. 
 
• Пилешки флейки на скара                       200 гр.           8,50 лв. 
 
  
 
ГАРНИТУРИ 
 
• Пържени картофи                                      250 гр.           4,00 лв. 
 
• Картофено пюре                                         150 гр.           2,00 лв. 
 
• Картофи соте                                              150 гр.           2,00 лв. 
 
• Задушени зеленчуци                                 150 гр.           2,50 лв. 
 
  
  
ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНО ХЛЕБЧЕ 
 
• Бяло                                                               50 гр.           1,00 лв. 
 
• Пълнозърнесто                                             50 гр.          1,00 лв. 
  
• Чесново                                                         50 гр.           1,00 лв. 
 
• С маслини                                                     50 гр.           1,00 лв. 



БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 
 
• Минерална вода "Банкя"                            0,330 л.           1,60 лв. 
 
• Минерална вода "Банкя"                            0,500 л.           1,80 лв. 
 
• Минерална вода "Банкя"                            1,500 л.           3,20 лв. 
 
• Кока Кола, Фанта, Спрайт, Тоник              0,250 л.           2,60 лв. 
 
• Сода "Кинли"                                                0,250 л.           1,80 лв. 
 
• Сода "Михалково"                                        0,300 л.           1,80 лв. 
 
• Плодов сок /чаша/                                     0,250 л.            2,20 лв. 
 
• Студен чай "Фюзтиий"                                0,250 л.            2,60 лв. 
 
• Кафе еспресо "Лаваца"                              0,060 л.            2,40 лв. 
 
 

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 
 
• Ракия Стралджанска мускатова              0,050 л.           4,00 лв. 
 
• Ракия Старосел мускатова                       0,050 л.           4,00 лв. 
 
• Ракия "Бургас 63"                                      0,050 л.           3,60 лв. 
 
• Ракия Бургаска мускатова                        0,050 л.           3,00 лв. 
 
• Ракия Сливенска перла                            0,050 л.           4,60 лв. 
 
• Бира "Каменица" /бутилка/                      0,500 л.           2,60 лв. 
 
• Бира "Каменица" /наливна/                     0,330 л.            2,10 лв. 
 
• Бира "Стела Артоа" /наливна/                 0,500 л.           4,40 лв. 
 
• Бира "Стела Артоа" /наливна/                 0,330 л.           3,20 лв. 
  
• Бира "Хайнекен" /бутилка/                      0,330 л.            6,00 лв. 



СВАТБЕНИ ТОРТИ 
 
  
Виенска медена 
 
медено-маслени платки, сладко от кайсии, препечени бадеми, млечен крем с 
маскарпоне и рикота и глазура с млечен шоколад 
  
Ванилия и ягоди 
  
ванилови спондж платки, млечен крем с бял шоколад, млечен топинг и конфи 
от ягоди 
 
Ноар 
 
какаови брауни платки с кафе, чийз мус с боровинки, шоколадов топинг и 
огледална шоколадова глазура 
  
Червено кадифе 
 
червени спондж платки, ягодов сироп с ром, чийзмус със заквасена сметана 
 
Бисквитена джандуя 
 
какаови бисквити, млечно-яйчен крем с маскарпоне, крем Джандуя и 
боровинки. 
 
Провансалска бисквитена
 
какаови и маслени бисквити, млечен крем с катък, маскрапоне крем с нутела, 
портокалов крем и стафиди 
 
Шоко мус 
 
какаови брауни платки с натурален шоколадов мус и еспресо сироп с ром. 
 
Мока с крем тирамису 
 
какаови и ванилови спондж платки с кафе и ром, крем Тирамису с маскарпоне 
и натурално какао. 
 
Крем брюле с карамел и боровинки 
 
ванилови спондж платки, медно-карамелен крънч, карамелен топинг, крем 
Брюле и конфи от боровинки. 
  
  
 



МОМИНСКО / ЕРГЕНСКО  
СПА ПАРТИ 
 
• ВИП зона за релакс 
• парна баня 
• финландска сауна 
• инфраред сауна 
• джакузи 
• плата с плодове 
• шампанско 
 
 
ЦЕНА 29,95 лв/гост 
 
 



ОБЩИ УСЛОВИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
ДЕКОРАЦИЯ  НА ЗАЛА 
  
• Калъф за стол /1 бр./                                                            2,00 лв. 
  
• Панделка за стол /1 бр./                                                      2,00 лв. 
 
• Тишлайфер за маса /1 бр./                                                   2,00 лв.  
 
 УЕЛКЪМ ДРИНК 
  
• Бутилка "Арджео Просеко Брут"                                        32,00 лв. 
   
• Бутилка пенливо вино "Албена"                                         18,00 лв. 
 
 ТАКСИ                                                                
  
• Такса овъртайм.                                                                  140.00 лв. 
   Начислява се за всеки започнат астрономически час  
   след 23:30 ч, или при надвишаване на 5-часовия  
   интервал на събитието.  
  
• Подготовка на кумско пиле                                                40,00 лв. 
 
• Такса сервиз торта  /за гост/                                                 1,50 лв.  
   Включва съхранение, поднасяне, нарязване и  
   сервиране на предоставена /внесена/ сватбена торта. 
 
• Такса внос на алкохолни напитки /за гост/                        5,00 лв. 
   Включва съхранение, охлаждане и сервиране на 
   внесени алкохолни напитки. 
 
• Такса подложна чиния /за гост/                                           1,00 лв. 
 
• Такса замяна на стол (градина и ресторант) за бр.         10,00 лв. 
   /При замяна на наличния инвентар/ 
 
ИЗНЕСЕН РИТУАЛ                                                               300,00 лв. 
 
 • Включва наем на част от лятна градина или лоби за  
   провеждане на изнесен ритуал с продължителност до 4 часа. 

ДЕПОЗИТ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ                                                1000,00 лв. 
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ                                                                     5 часа 
 
• Стандартната продължителност на  сватбеното тържество е 5 часа. 
• При надвишаване на този часови интервал се начислява такса  
  овъртайм. 
• Стандартното работно време на ресторанта е до 23:30 ч.  
• При удължаване на работното време се начислява такса овъртайм.   
• Максимална продължителност на събитието : не по-късно от 
  04:00 ч. сутринта 
 
МИНИМАЛЕН БРОЙ КУВЕРТИ                                                             80 
 
ПАКЕТИ БРОНЗ / СРЕБРО / ЗЛАТО 
 
• Включена дегустация за 2 човека на салата, предястие и основно 
  ястие 
• Ваучерите за отпразнуване на годишнината от сватбата могат да 
  бъдат използвани за всички услуги предоставяни в комплекса.
• Сватбените пакети не могат да се комбинират с отстъпка за неделна 
  сватба. 
• Артикулите по предварително конфигурираните сватбени пакети не 
  могат да бъдат заменяни. 
 
МОМИНСКО / ЕРГЕНСКО ПАРТИ 
 
• Продължителност 3 часа. Посочените цени са валидни при минимум 
  от 6 куверта. Максималният капацитет на вип спа залата е 15 госта 

ИНФОРМАЦИЯ
КАПАЦИТЕТ      
  
• Ресторант "Ландмарк"                                                    120 човека  
• Лятна градина "Ландмарк"                                            100 човека 
• Екзекютив Лоундж                                                           50 човека 
 
 ДРУГИ УСЛУГИ 
 
• Съдействие при избор на сватбен агент 
• Съдействие при избор на професионален DJ. фотографски и  
  операторски услуги, осветление, музикално - артистична програма,  
  украса и сватбена торта. 
• Съдействие при избор на коктейлни сладки и солени хапки 
 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 
  
• При промяна на инфлационния индекс на НСИ е възможно да бъде 
  приложена корекция на оферираните цени.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
 
• 25% отстъпка от цена рецепция 
 
СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО В НЕДЕЛЯ 
 
• 10% отстъпка от цената на куверта



















ул Свети Валентин 3 
Гребна база Пловдив 
  
sales@landmarkhotel.bg 
0892 202 564 
0892 202 565 
 
landmarkhotel.bg 
  


