
Коледен бюфет

Ресторант - градина “La Tribuna” е основният ресторант на Arena di 
Serdica Boutique Hotel, предлагащ специалитети от интернационалната 
кухня и традиционни български ястия. От понеделник до петък се 
предлага специалното обедно меню, а тематичните вечери се отбелязват 
с изискани кулинарни предложения и подбрани вина от цял свят.

Ресторант „LА TRIBUNA” 

www.arenadiserdica.com



Студен бюфет 

Салата Уолдорф с пиле

Салата Никозия с риба тон

Авторска гръцка салата

Терин от сирена със сушени плодове и брускети

Антипасто
(домашна фокача с брезаола и прошуто, пармезан и проволоне, артишок и сушен домат)

Салата с нахут, домати, патладжани и печени чушки

Топъл бюфет 

Печен пъдпъдък в бекон 

Телешки кюфтенца с дип от чушки

Свинска Салтимбока с три вида песто

Домашно пушена сьомгова пъстърва

Лазаня Верде (спанак, броколи и тиквички)

Картофи Дофиноа с паста трюфел

Зеленчуци темпура

Десерти 

Шоколадова торта с карамел и сол 

Торта Павлова

Плодови тарталети

Скалички с амарети и шам фъстък

Вариант 1 

вегетарианско ястие веганско ястие

ЦЕНА - 49 лв./куверт (валидна за минимален брой от 40 куверта)



Вариант 2

Студен бюфет 

Телешко с риба тон

Коктейл от скариди

Зелени салати микс, смокини, хрупкави ябълки и козе сирене 

Салата миста с чери и пармезан

Терин от сирена със сушени плодове и брускети

Салата с пене с артишок, сушен домат и песто

Топъл бюфет 

Агнешки кебап

Пресован свински джолан с печени картофи

Френско петле във вино

Ризото Примавера

Пъстърва с аспержи и сос Холандез 

Меланзана пармиджана

Рататуй

Десерти 

Шоколадова торта с карамел и сол  

Ябълкова кростата

Мини еклери 

Плодови тарталети

Фруктиера със сезонни плодове

ЦЕНА - 59 лв./куверт (валидна за минимален брой от 40 куверта)

вегетарианско ястие веганско ястие



Допълнителни условия

Капацитет на ресторанта – 60 места;

За внасяне на алкохолни напитки за мероприятие в ресторант от клиента се заплаща 
такса „Бушон”:

Вино: 6 BGN на бутилка до 0.750 л. и 6 BGN на всеки следващи започнати 
0.750 литрa от опаковката;
Високо алкохолни напитки: 10 BGN на бутилка до 1 л. и 10 BGN на всеки 
следващ започнат литър от опаковката;

Начален час на вечерно събитие – 19:00 ч. Резервация за по-късен час остава за 
сметка на времетраенето на мероприятието с продължителност равна на 
продължителността на закъснението след установения начален час;

Времетраене на мероприятието – до 5 часа;

Краен час на мероприятието – не по-късно от 24:00 ч.;

За всеки нов започнат час след 24:00 ч.се заплаща такса „Овъртайм” - 200 BGN /час;

Резервирането на дата и час на събитието се извършва с авансово плащане на:
50% от сумата на предварителната калкулация на събитието при окончателно 
плащане в брой или кредитна карта;
100% от сумата на предварителната калкулация на събитието при окончателно 
плащане по банков път;

Окончателното плащането в брой или кредитна карта на остатъка от 
предварителната калкулация и/или допълнителната консумация за събитието се 
извършва:

при окончателно плащане в брой или кредитна карта - непосредствено след 
провеждането на събитието;
при окончателно плащане по банков път – до 5 работни дни след провеждането на 
събитието;

Ресторант La Tribuna di Serdica може да се резервира ексклузивно за мероприятие 
при минимален брой – 40 куверта;

Предложението е валидно при минимален брой от 40 куверта.

www.arenadiserdica.com



Допълнителни условия

Условия за анулация на резервация извършена под 60 дни преди датата на провеждане 
на мероприятието:

Над 21 дни преди събитието – 100% възстановяване от сумата за събитието;
От 3 до 21 дни преди събитието – 50% възстановяване от сумата за събитието;
До 3 ден преди събитието – не се възстановява сумата от авансовото плащане 
и се начислява остатъка от сумата от предварителната калкулация;

Условия за анулация на резервация за мероприятия над 60 дни преди датата на 
провеждане:

Над 45 дни преди събитието – 100% възстановяване от сумата за събитието;
От 21 до 45 дни преди събитието – 50% възстановяване от сумата за събитието;
До 21 ден преди събитието – не се възстановява сумата от авансовото плащане 
и се начислява остатъка от сумата от предварителната калкулация;

Намаление на броя на кувертите до 10% се допуска след писмено информиране 
до 48 часа преди обявения за начало на събитието час при положение че не влиза 
в конфликт с условието за минималния брой на гости при провеждане на ексклузивно 
мероприятие;

При неспазване на крайния срок за провеждане на събитието се начислява пълната 
сума от предварителната калкулация.

За резервации и информация: 

Арена ди Сердика Бутик Хотел, ул. „Будапеща” 2-4, гр. София
тел: 0889 661 001 | e-mail: restaurants@arenadiserdica.com  

www.arenadiserdica.com


