
Разположен на брега на София и на крачка от спокойствието на планината, MyChoice в
кв. „Симеоново“ e предпочитано място за широк набор от събития, празненства, 
корпоративни мероприятия и много други. Подарете си пълноценно и вкусно изживяване сред 
зеления простор на градината или в една от трите ни зали по избор. На ваше разположение 

в ресторанта ще намерите и обособен детски кът.

MyChoice има дългогодишни традиции в кетъринг услугите и цялостната организация на 
събития до последния детайл: от декорацията и флоралните решения, до шоу програмата. 
Ресторантът също така 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!

Живеем вкусно в полите на Витоша!



Съчетала усещането с аристократичен 
стил и с топлината на домашния 

уют, основната зала на MyChoice е 
перфектното място за всякакъв тип 

празненства, независимо от възрастта, 
повода и обема на компанията.

Просторната градина на MyChoice в „Симеоново“ ви 
очаква за сладко бягство в полите на Витоша.

 С възможност за позициониране на камерна сцена, шатри 
и различни вариации на подредба, градината ни е чудесен 
избор за различни събития - от фирмени коктейли, през 
концерти и семейни тържества, до първите ви стъпки 

като семейство. Градината разполага със собствен 
детски кът, който ще се погрижи за забавлението 

и на най-малките ни гости.

Проектирана в изискан и класически 
стил, ВИП Зала „Хелиос” е компактна 
и уютна, с капацитет до 30 места. 
Разполага със самостоятелен вход и 
е изключително добър избор за бизнес 
срещи и лични поводи.

основна зала

градина

зала хелиос

• Капацитет до 85 човека

• Капацитет до 80 човека

• Капацитет до 30 човека



Малкото е повече! Споделяме тази 
философия в сбъдването на всяко 

събитие, чийто домакин е зала Галакси 2.
Мобилна стена разделя Галакси 1 от 

Галакси 2. С опцията за сливане на 
двете помещения ще споделите своето 

събитие със 120 човека.

Подходяща за широк спектър от събития, 
обучения, конференции, семинари, кино 
прожекции и концерти за бутикова публика.
Галакси 1 разполага с висок клас техническо 
оборудване, професионално озвучение и 
осветление. 

Залата, потопена сред феерия от цветя, 
може да се превърне и в горски оазис за 
вашата сватба. 

галакси 2

галакси 1

с ъ б и р а  е в р о п а  в  ч и н и я

• Капацитет до 40 човека

• Общ капацитет  на двете зали до 120 човека

• Капацитет до 80 човека

Основното меню на MyChoice включва голям 
избор от ястия, вкусове и аромати от 

европейската и средиземноморска кухня.  



Меню
к е т ъ р и н г

Сладкарски
ц  е  х

 MyChoice има дългогодишен опит в кетъринга, като всяка хапка 
се произвежда на място от нашите професионални готвачи.

 Ресторантът разполага с богата база от предложения и вкусове. 
Вижте палитрата от кетъринг предложенията тук: www.mychoice.bg/catering

MyChoice разполага със собствен сладкарски цех, който ще изготви за вас  – хапки, 
бонбони, петифури и разбира се, торти. Приемат се индивидуални поръчки от всякакво 

естество, а професионализмът на екипа превръщат всяка торта в произведение на 
изкуството! Вижте палитрата ни от вкусове тук: www.mychoice.bg/cakes

гр. София кв. “Симеоново”, 
ул.”Момина сълза” 14А, 

+359 894 777 379 www.mychoice.bg

те ни се довериха!


