
Мястото за Вашето събитие



Добре дошли!



е неповторимо място с вековни борове на брега на 
язовир Ботунец само на 15 км от центъра на София.



Oтдава целият терен под наем. 
 

Общата площ е 14 декара на 
брега на язовир Ботунец.  

 
Основната поляна е напълно 

открита.

е на ваше разположение от 
10:00 до 22:00 часа наемът на 
терена за събитя до 200
човека е 2000 лева без ДДС. За 
всеки слезващ час се заплаща 
овъртайм .



На Ваше разположение има 
тераса от 400 кв.м. с твърда 

настилка. 
 

Под терасата има също 
толкова голяма площ, където 

могат да се разположат 
гости. Отделно след нея е 

зелената поляна. 
 

Пространството позволява
различна подредба на 

масите, изцяло според 
Вашите предпочитания.  

 





Стилно и подходящо
място, както за дневен, така 
и за вечерен ритуал. 



Цялата тераса и 
пространството около нея се 

осветява от богато
декоративно осветление над 

400 кв.м. звездно небе



За да направим магичен 
Вашия сватбен ден, 
Ви предлагаме да 
отпразнувате ритуала
на великолепната ни 
поляна под открито небе.

За да направим магичен Вашия сватбен ден, Ви 
предлагаме да отпразнувате ритуала

на великолепната ни поляна под открито небе.





Welcome menu

Welcome Бюро за церемонията и 
подписването -

Арка за младоженците 
Welcome Tablo за напитките 

Чаша Просеко 
Коктейлни маси – 10 бр 

Столове за Церемонията – 16 бр. 

3 броя хапки на човек  избор на клиент: 
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Коктейлни хапки с френски сирена и грозде 
Коктейлни хапки с Ементал и чери домат 

Коктейна хапка с Хамон, Ементал и 
коктейлна маслина 

2

 
Брускети с чери домати, моцарела и песто

Брускети с Прошуто, Филаделфия и 
Ементал

Брускети с Бри и сладко от смокини

Цена : 890 лв без ДДС – при 100 души



1 
 

 

Салата: 250гр.
Гръцка салата с домати, краставици, микс от 

чушки, Фета сирене с дресинг от екстра върджин 

зехтин и риган и маслини 

 или 
Салата Капрезе – домати, моцарела, босилек, 

зехтин 

Предястие: 200 гр.
Микс препечни кростини от чебата.

- Капрезе – домати, моцарела и песто
- Маслинова паста, сушен домат и пармезан 

- Прошуто, крема Филаделфия и каперси 
- Пушена сьомга, Ементал и пресен копър

Основно ястие 300 гр.
Пилешки мариновани флейки със Естрагон и 
цветен ориз със пресни зеленчуци и люспи от 

Пармезан 

Следястие 100 гр.
Български деликатесни и италиански традиционни 

колбаси, френски и италиански сирена, маслини, 
бейби кисели краставички и гризини

Цена на куверт : 90 лв без ДДС

Вегетариански избор:
Гондола от тиквичка със оризово-зеленчукова 

плънка (млечна основа) и сушен домат 
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Салата: 250гр.
Салата с чери домати, Прошуто крудо, Рукола, 

Бурата и печени кростини

или

Френска салата – микс от зелени салати, рукола, 
Айсберг, Хамон, Ементал, синьо сирене и Гауда с 

млечен сос

Предястие: 150 гр.
Канапе от Гуакамоле със сотирани тигрови 

скариди и чипс от Тортила

Основно ястие 300 гр.
Стекчета от свинско бонфиле със сос от Рагу, 
поднесено с печен бейби картоф и сотирани с 

масло и розмарин чери домати

Следястие 100 гр.
Български деликатесни и италиански 

традиционни колбаси, френски и италиански 
сирена, маслини, бейби кисели краставички и 

гризини

Цена на куверт : 110 лв без 
начислен ДДС

Вегетариански избор:

Етажиран Рататуй – редени 
зеленчуци с доматен сос и градински подправки 

Домат, патладжан, чушка и морков

В офертата и цената е включен – цялостен инвентар за събитието, обслужващ персонал, транспорт,  кухненско оборудване и пр.
В офертата не е включен градинският инвентар  - маси, столове, арка, Welcome, платнени салфетки и допълнителни приспобления избор на клиент.
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Салата: 250гр.
Микс от зелени салати, бейби спанак, и запечено 

сирене Бри с балсамова редукция 

или

Салата Цезар – салата Айсберг, хрупкав бекон, 
крутони, пилешко филе, дресинг и Пармезан

Предястие: 150 гр.
Гриловани тиквени рула с крем от сирена, сушен 

маринован домат, рукола и панчета 

Основно ястие 300 гр.
Грилован свински врат с пресни подправки и BBQ сос 

и печен мачкан картоф с мащерка, масло и свежи 
билки 

Следястие 100 гр.
Български деликатесни и италиански традиционни 

колбаси, френски и италиански сирена, маслини, 
бейби кисели краставички и гризини

Цена на куверт : 95 лв без ДДС

Вегетариански избор:
Паста със сушен домат, каперси и пармезан 

Меню – Сватбени Куверти



Градински инвентар

Официална:

Кръгли официални маси за 10 души с бяла 
покривка до земята
Бял стол официален „Шивари“ с 
възглавничка
Платнена салфетка – цвят избор на 
клиента.
При необходимост – подложна чиния 
(спрямо декорацията)

Цена на човек: 19 лв.

Роял:

Дълга маса 
Бял стол официален „Шивари“ с 
възглавничка
Платнена салфетка – цвят избор на 
клиента.
При необходимост – подложна чиния 
(спрямо декорацията)

Цена на човек : 20 лв.



На разположение има много 
богато оборудване, което 

използвате безплатно: 
коктейлни маси (2бр), арка 

за изнесения ритуал, маса за 
подписване, маса за подаръци, 

табло стойка за масите, 
обособени кътове, маси от 

палета и големи макари , 
фенери, хладилни витрини, 

фризер и много други



Разполагаме и с вътрешен 
паркинг, 4 броя напълно 
оборудвани санитарни 
помещения, електрическо 
захранване, наблюдателна 
триетажна кула, понтон, 
трибуни (като бивша 
гребна база).



Разполагаме и с вътрешен 
паркинг, 4 броя напълно 
оборудвани санитарни 
помещения, електрическо 
захранване, наблюдателна 
триетажна кула, понтон, 
трибуни (като бивша 
гребна база).

В случай на влошени 
метереологични условия 
на Ваше разположение е 
шестоъгълна шатра с
балдахин, осветление и 
дървен декинг с капацитет до 
50човека.



Очакваме ВИ!

www.sofiasecretlake.com
info@sofiasecretlake.com 

0878 68 67 41


