


Кажете „Да!“ на ресторант MyChoice в полите на Витоша! Разположен на брега 
на София и на крачка от спокойствието на планината, MyChoice в кв. „Симеоново“ 
e сред най-романтичните и предпочитани дестинации за сватби. Направете 
първите си стъпки като семейство сред зеления простор на градината или в 
аристократичния уют на трите ни зали. На разположение на гостите ви са още 
паркинг и обособена зона за деца. 

Споделя Вашата приказна 
сватба в полите на Витоша!

MyChoice има дългогодишни традиции в кетъринг услугите и цялостната 
организация на събития до последния детайл: от декорацията и флоралните 
решения, до шоу програмата. Ресторантът разполага със собствен сладкарски 
цех, който ще изработи за вашия голям ден класически, сватбени или детски 
торти – магнит за снимки и още повече щастливи спомeни!

Над 300 сватби и над 25 000 щастливи клиента!
Професионализмът на MyChoice в цифри:



Капацитет на залата – 65 човека
Брой маси – 6 бр.
Настаняване – 11 човека на маса  

Празнувайте любовта в тържественото уединение на Галакси 1! 
Потопена сред феерия от цветя, залата се превръща в горски 
оазис на спокойствието. С подходящ избор на мултимедийни 
решения Вашата сватба ще бъде център на феноменален концерт 
или шоу програма на глобално ниво. 

ЗАЛА ,,ГАЛАКСИ 1’’

Зали



Капацитет на залата – 55 човека
Брой маси – 5 бр.
Настаняване – 11 човека на маса

Мобилна стена разделя Галакси 1 от Галакси 2. С опцията за 
сливане на двете помещения ще споделите празника си със 
120 човека.

Малкото е повече! Споделяме тази философия в сбъдването 
на всяка сватба, чийто домакин е зала Галакси 2.

ЗАЛА ,,ГАЛАКСИ 2’’



Капацитет: 100 човека

Изнесените ритуали в градината на MyChoice са бестселър сред влюбените 
двойки. Комбинацията от свежа зеленина, първокласна храна  и споделени 
тостове край декоративния басейн прави вашата сватба незабравима!

MY CHOICE-ГРАДИНА

Брой маси – 22 бр.



Капацитет: 70 човека
Брой маси – 13 бр.

Съчетала усещането за аристократизъм с топлината на домашния 
уют, основната зала на MyChoice е перфектният избор за първа 
спирка по пътя ви като семейство.

MY CHOICЕ-ОСНОВНА ЗАЛА



Оферта
МЕНЮ

НАПИТКИ

ИЗНЕСЕН РИТУАЛ

ТОРТА

Предлагаме възможност за закупуване на вино и алкохолни 
продукти на преференциални цени. Възможност за внасяне на 
алкохол по Ваш избор срещу сервизна такса от 10 лв. на бутилка.

Може да разгледате предложенията ни за сватбено меню в 
приложението.

Кажете „да“  сред прохладата на нашата градина с басейн. 
Цена  200.00 лв.
Включва голяма арка, столове и масичка за подписване.

Разполагаме със собствено сладкарско ателие, в което 
произвеждаме бутикови торти. Поръчаната от Вас торта ще бъде 
съобразена с Вашия вкус и изисквания. Може да разгледате 
нашите торти в сайта ни https://www.mychoice.bg/cakes/



Допълнителни условия

Комплимент от нас
 Welcome drink с шампанизирано вино за посрещане на 
вашите гости. 

 Реквизити за посрещане на младоженците - сол, мед, бяло 
платно и менче.

 Дегустация на избрано от Вас сватбено меню.

 Безплатен паркинг. 

 Датата за Вашето събитие се счита за резервирана след 
предоставяне на капаро.

 Промени и уточнения по резервацията и менюто се правят 
най – късно до 20 дни преди датата на събитието.

 Избраната от Вас зала/градина на MyChoice е на ваше 
разположение за 5 часа от началото на събитието. 



•Пакет цветя – Разполагаме с флористи, които могат да се 
погрижат  за аранжировка от живи цветя спрямо 
индивидуален проект. Цената се калкулира след изготвяне 
на индивидуална оферта или по предварително зададен 
бюджет.

•Музиканти/ DJ / Аниматор /Водещ – Можем да помогнем в 
избора на артисти за Вашия голям ден.

•Настаняване в хотел – предлагаме Ви услугите на хотел 
„Жасмин“, където ще получите 20 % отстъпка от нощувката 
с включена закуска.

Други


