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• Благородна и изискана атмосфера
• Първокласни храни и напитки
• Ресторант в колониален стил със 190 седящи и 210 

правостоящи  места 
• Просторна тераса с уникална гледка към голф игрището
• Елегантни столове и маси
• Възможност за провеждане на церемония в градината, на 

кея в езерото или на терасата
• Безплатно настаняване на булката и младоженеца в 

хотела на клуба с включена закуска
• Предварителна дегустация за двама на сватбеното меню
• Бъгита, стикове и топки за голф за сватбената фотосесия
• Специални отстъпки за младоженците в годината на 

сватбата им за годишно голф членство 
•  50% отстъпка от цената на голф урок за двама в клуба.

Какво прави 
Голф клуб и СПА „Св. София“ 
уникално място за сватби в столицата?





Меню 1 
Микс от свежи салати
с чипс от хрупкав хамон, 
гриловано сирене халуми, 
цветни чери домати и медено-
горчичен винегрет 

Руладина от грилована 
тиквичка 
с мус от български сирена, 
орехи, хрупкави брускети и 
билкови трохи

Гриловано сочно свинско бон 
филе 
с черешов сос върху картофено 
суфле и зеленчукова мозайка 

Селекция от сирена и колбаси, 
поднесена с микс от ядки

Меню 2
Салата от домати със 
зеленчукова салца,  
сирене котидж, микролиста и 
олио от копър

Хрупкава кашкавалена 
палачинка  
със сушени домати върху 
свежи салати

Пилешко филе,  
мариновано с чесън, лимон 
и босилек, поднесено върху 
зеленчуков рататуй със суфле 
от броколи и сос Велуте

Селекция от сирена и колбаси, 
поднесена с микс от ядки

Меню 3
Салата „Света София “– 
мус от сирена с маслини 
и пресни билки, домат, 
краставица и мариновани 
червени печени чушки, 
поднесени с прясно изпечен 
хляб

Калифорнийска пиперка 
с пушено пиле и меки сирена 
върху домашен крекер 

Пилешки гърди, 
гарнирани с пюре от пащърнак 
и круша и сос от ароматни 
сирена 

Селекция от сирена и колбаси, 
поднесена с микс от ядки

Сватбен ден „Mоята магия“  83 лв.





Сватбен ден „Моята бяла мечта“ 88 лв.

Меню 1
Мус от меки сирена 
върху белен розов домат, мариновани печени чушки  
и трохи от каламата 

Руладини от пиле 
с ароматни гъби, лимонова мащерка и  
шамфъстък върху листни салати 

Сочно свинско бонфиле  
с билкови трохи и горчичен сос,  
поднесено с пюре от грах и мента и картофен мъфин

Селекция от сирена и колбаси,  
поднесена с микс от ядки

Меню 2
Салата с белен домат,  
мариновано сирене и песто дженовезе,  
поднесена с мармалад от червена чушка

Пънчета от сирене гауда  
с крем от сирена и пушена сьомга, каперси, краставица,  
поднесени с хрупкав хляб и портокалови трохи

Пуешки ролс с броколи, 
сушени домати и горгонзола, запечени с бекон върху гретен 
от тиквички и пюре от морков

Селекция от сирена и колбаси,  
поднесена с микс от ядки

Меню 3
Белен домат  
с хумус от патладжан, пастет от сирена с маслини и печени 
орехи, поднесен с билкови брускети

Запечен биволски кашкавал  
с карамелизиран ананас, редуциран малинов оцет  
и трохи от червен портокал 

Свински стек,  
запечен с камамбер, върху карамелизиран лук  
и моркови с кресон 

Селекция от сирена и колбаси,  
поднесена с микс от ядки

Меню 4
Микс от листни салати  
с перлена моцарела, цветни чери домати, кедрови ядки, 
тапенада, дресинг и брускети от квасен хляб 

Камамбер,  
запечен във фини кори, със сушени боровинки,  
сладко от вишни и кули от манго

Пуешки руладини  
с аспержи и крем от морков, поднесени с пюре  
от лилав картоф и зеленчукова градина

Селекция от сирена и колбаси,  
поднесена с микс от ядки





Сватбен ден „Моята приказка“  99 лв.

Меню 1
Белен розов домат 
със сирене бурата и босилекови трохи

Парфе от гъши дроб 
с конфи от червено грозде, 
чипс от финландски хляб и 
портокалови трохи

Телешки медальони 
върху сотирани зеленчуци 
и карамелизиран сладък картоф 
със сос от винена редукция, манго и 
лайм

Меню 2
Микс от свежи салати 
с рукола, чери домати, прошуто, 
люспи пармезан 
и круша с малинов винегрет и 
гризини

Запечен камамбер 
с грилован ананас, 
поднесен с вишнево кули 
и портокалови трохи

Агнешки котлети 
върху спаначено ризото 
и сос от кладница

Меню 3
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Детско меню (под 12 г.) –  

31 лв.

Порции:
Хрупкави пилешки филенца с пресни пържени картофи, 
свежи краставици и моркови и млечен сос или

Детска маса:
Плата с мини бургери, пицети и пилешки филенца
Пържени картофи
Дипове с моркови и краставици

Разядки (60 г), 

сервирани с хляб:
Маслинена тапенада (зелена и черна)
Масло (чисто, с билки и сушени домати)

Цена: 4.90 лв.

Ядки (30 г на човек) – 3.00 лв.

Специални 
предложения
Вегетарианско меню:
Някои ястия от менютата може да бъдат приготвени и 
във вегетариански вариант 

Коктейлни хапки
• Канапе с крем фреш и пушена сьомга
• Канапе с пълнозърнест хляб, масло от сушени 

домати, хамон и пресни аспержи
• Канапе от хрупкав козунак с парфе от гъши дроб и 

чътни от манго
• Пикантна тарталета с гуакамоле и скарида
• Зеленчукова тарталета с портокалов крем и 

маринован октопод
• Трюфел от сирене „Бри“ с крокан от печен бадем
• Пъпеш с ягода и мента
• Трюфел от козе сирене с череши и печени орехи
• Татаки от червена риба тон върху хрупкава тортила 

и праскови с чили
• Профитерола с мус от синьо сирене и грозде
• Шишче от мариновано свежо сирене, маслина и 

чери домат
• Оризов крекер с портокалов мус и маринована 

скарида

Цена 1.90 лв. за брой 





Солен бар
Обособен гурме бар с различни 
видове месни деликатеси, сирена, 
хлебни изделия (брускети, крекери, 
гризини), грозде, маслини, сушени 
плодове и ядки

Колбаси и сирена: 50 на 50 
грама от: 
 

• Колбаси: прошуто, чоризо и 
италиански колбас „Милано“

90 грама от: 
• Брускети, крекери, гризини, 

хляб, маслини, грозде, сушени 
плодове и ядки

Цена на човек: 10.90 лв.

Глътка 
удоволствие
Имате възможност да внесете 
алкохол по ваш избор срещу  
8.00 лв. сервизна такса на човек 

Безалкохолни 
напитки
• Всички продукти на Pepsi 250 

мл мл и натурални сокове
Цена за брой: 1.90 лв.

• Mинерална вода „Девин” в 
кана от 1 литър

Цена: 3.50 лв.

• Кана класическа лимонада 
Цена: 9.00 лв. за литър
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Допълнителни 
услуги
Ресторантът е на ваше 
разположение до полунощ 
00:00 ч. За всеки следващ час се 
заплащат 350 лв. на час. 

Провеждане на церемония на 
тревните площи или на кея в 
езерото с включени:
• Тридесет бели дървени 

стола, осем броя високи 
коктейлни маси с бял 
еластан, четири броя бели, 
дървени беседки за гости 
3x3 м, бюро за подписване 
в ретро стил, маса за 
подаръци, бар за напитки, 
бяла дървена арка

• Начало на церемония на 
открито в периода от май до 
септември – не по-рано от 
16:30 ч.

Пакетна цена: 790 лв.

Провеждане  
на церемония на терасата  
или на закрито с включени:

• Двадесет бели дървени 

стола, осем броя високи 

коктейлни маси с бял 

еластан, чадъри, бар 

за напитки, бюро за 

подписване в ретро стил, 

маса за подаръци

• Начало на церемония на 
терасата или на закрито 
в периода от май до 
септември – не по-рано от 
16:30 ч.

Пакетна цена: 490 лв.

Наем на допълнително 
оборудване, необходимо за 
сватбения ден:

• Високa коктейлна маса с бял 

еластан – 15.00 лв.

• Бял дървен стол – 4.90 лв





Транспорт

• Преференциални цени 
за такси от Равно поле 
до идеален център или 
обратно

• Drink and drive.
Можем да ви предложим 
следните услуги:

• Барман за специални 
коктейли и сервиз – 100 лв. 
за 3 часа

 
• Фотограф / видео оператор
• Музика на живо
• Заря 
• Декоратор / флорист
• Сватбена торта
• Аниматор
• Брачни халки и бижута на 

преференциални цени от 
GIULIAN

Хотел – 7 двойни стаи и 4 
апартамента

• Специални цени за 
настаняване на гостите на 
младоженците – 100 лв. за 
двойна стая

• освобождаване на стаите до 
12:00 ч.

• Предоставяме възможност 
за подготовка на булката 
и младоженецът на 
територията на клуба - 
комплимент.

Цените на менютата и 
напитките са валидни както 
следва:

• Сватбен ден „Моята магия” 
– за минимум 100 гости. 
Дори сватбата да е с по-
малко гости, минимумът, 
който трябва да се заплати, 
е за 100 гости.

• Сватбен ден „Моята бяла 
мечта” – за минимум 
90 гости. Дори сватбата 
да е с по-малко гости, 
минимумът, който трябва 
да се заплати, е за 90 гости.

• Сватбен ден „Моята 
приказа” – за минимум 
80 гости. Дори сватбата 
да е с по-малко гости, 
минимумът, който трябва 
да се заплати, е за 80 гости.
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Вътрешни правила и 
плащания
• Музиката и нивата на шума ще бъдат 

контролирани от мениджмънта на Голф клуб и 
СПА “Света София”.

• Използването на фойерверки по време на 
тържеството става само с предварителна 
уговорка с клуба, предоставяне на необходимите 
разрешителни и със заплащане на такса от 390 
лв. Молим ви да имате предвид, че фойерверки 
могат да бъдат изстрелвани най-късно в 21.55 ч.

• В случай на евентуална глоба на името на Голф 
клуб и СПА “Света София” заради шум или 
фойерверки всички финансови наказания ще 
бъдат покрити от клиента 

• Голф клуб и СПА „Света София“ не носи 
отговорност за личните вещи на гостите. 

 

Окончателният брой на гостите трябва да 
бъде потвърден не по-късно от 5 работни дни 
преди сватбата
Подписване на правно обвързващ договор.

Ако по някаква причина клиентът реши да 
отмени резервацията си, се прилагат следните 
такси:

В рамките на 180 или по-малко дни преди 
датата на сватбата депозитът ще бъде 
удържан 
До 45 дни преди датата на сватбата се 
заплащат 50% от очакваната стойност на 
събитието като допълнение към депозита.

Голф клуб и СПА “Св. София” е разположен 
само на 25 минути от центъра на град София. 
Няма по-привлекателно място за сватба в 
близост до столицата. За сцена на вашето 
тържество може да изберете ресторанта и 
неговата терасата, градината край грийна на 
18-а дупка или до басейна. Голф бутик хотел 
“Св. София” на последния етаж на клубната 
сграда разполага с седем уютни двойни стаи и 
четири елегантни апартамента, обзаведени и 
обслужвани с внимание към детайла.
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Golf Club�SPA

www.stsofiagolf.com

ЗА КОНТАКТИ: 

Възползвайте се от 
нашата специална 

отстъпка за сватбени 
тържества в периода 

ноември – март – 
до 20%  ! 

M: +359 888 501 509 | М: +359 886 809 178 
events@stsofiagolf.com

! $ stsofiagolf


