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  Скъпи  
     младоженци 

 
Благодарим ви за проявения интерес и желание да прекарате този 

важен за вас ден в комплекс „Бялата Лагуна“! Кажете „Да“ сред 
девстена природа, скалисти брегове и тотално уединение. Ние 
вярваме, че съвкупността от локация и професионализъм ще 

задоволят очакванията и на най-претенциозните от вас. 
  
 

Накратно за нас: 
 

Ваканционно селище „Бялата Лагуна” се намира в местността 

Икантълъка на северното българско Черноморие, само на 50 км от 
летище Варна. Комплексът е разположен в живописно кътче между 

градовете  Каварна и Балчик. Това райско място се слави със своята 
девствена природа, чиста вода и скалисти брегове.  Комплексът е от 

затворен тип, заемащ територия от 285 декара. 

 
  

Контакти:  
  

с.Топола, общ. Каварна   
к.к. Бялата Лагуна 

Teлeфон: +359 885 840 099  
Teлeфон: +359 885 853 391 

Web: www.whitelagoon.bg 
Email: reservations@whitelagoon.bg 



 

  

 

 

Изнесен  
       ритуал  
 
 
 

Предлагаме ви следните възможни места за провеждане на 
вашия изнесен ритуал: 

 
Първата опция е плажа на „Бялата Лагуна“. Той се намира 
непосредствено до нашият а-ла-карт ресторант “Diyan’s 

Kitchen & Grill”. Тази локация позволява изнесеният ритуал да 
бъде съчетан с напитки и коктейлни хапки за добре дошли. 

 
Втората опция е изнесеният ритуал да бъде проведен сред 
природа и зеленина. Комплексът се слави със своите добре 

поддържани зелени тревни площи. Без съмнение съчетанието от 
зеленина и гледка към морето ще направят ритуала още повълнуващ. 

 

 



 

  

 

 

Вашата  
сватбена вечеря в 
“Бялата Лагуна”  

 
  
 

Сватбената вечеря може да се състои в нашият 
основен ресторант. Разположен в централната 

част на селището, основният ресторант предлага 
прекрасна панорамна гледка към морето. Кухнята 
на ресторанта е интернационална и вдъхновена от 

концепциите за здравословно и разнообразно хранене 
с много пресни плодове, зеленчуци, местни и рибни 

ястия. За вашата сватба може да предложим както 
примерни сет менюта, избрани от нашите 

майстор-готвачи, така и да се съобразим изцяло с 
вашите вкусове и предпочитания. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Кулинарни предложения 

за вашето сватбено 
тържество 



 

 

 Меню  
    Класико 

  

Салата Асорти 
чери домати, краставици, сирене мариновано, печен пипер, хайвер от 

патладжан, рулца по чешки, шаброне с кашкавал, маринована риба, 
кошничка с микс от зелени салатки, яйце ветрило 

крутон със сьомга, дип от боб 
400 гр 

 
Основно ястие 

Свински медальони с горски гъби, гратан и бейби моркови глазе 
500 гр 

 
Пшенично хлебче със семена 1 бр 

Пълнозърнесто хлебче със семена 1 бр 
 

Напитки 
Минерална вода 330 мл, безалкохолна напитка 250 мл,  

Ракия  Бургас 63 50 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Цена 52 лв 



 

 

  Меню   
     Веган 
  

Салата Веган 
Микс свежи салатки с цитруси, крюдите и микс сурови ядки 

200 гр 
 

Предястие 
Ризото с шампанско и аспержи 

200 гр 
 

Основно ястие 
Полента със сирене тофу върху канапе от гриловани тиквички и 

патладжан сервирани със сотирани чери домати 
300 гр 

 
Десерт 

Морковен кейк 
120 гр 

 
Пшенично хлебче със семена 1 бр 

Пълнозърнесто хлебче със семена 1 бр 
 

Напитки : 
Минерална вода 330 мл, безалкохолна напитка 250 мл, 

 Ракия  Бургас 63 50 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена 59 лв 



 

 Меню  
    Менделсон 
  

Салата Менделсон 
домати, краставици, мариновано сирене, маслини, печен пипер 

кьопоолу, руска салата, снежанка, профетерол с хайвер 
картофи със синьо сирене, кошничка със зелени салати 

яйце с ветрило от шунка 
450 гр 

 
Предястие 

Мини руладини от тиквички, бекон и кашкавал сервирани с млечно 
билков сос 

150 гр 
 

Основно ястие 
Пилешко филе фаршировано със сушени кайсии 

мариновани в коняк, сервирани с бейби картофки и зеленчукови 
талиатели 

обогатено с бадемов сос 
400 гр 

 
Следястие 

Палитра от сирена 
Синьо сирене, сирене Бри, краве сирене 

Поднесени с мед и ядки 
100 гр 

 
Пшенично хлебче 1 бр 

Пълнозърнесто хлебче 1 бр 
 

Напитки 
Минерална вода 330 мл, безалкохолна напитка 250 мл,  

Ракия  Бургас 63 - 50 мл 

Цена 68 лв 



 Меню   
    Българска сватба 

 
Салата Шопска 

домати, краставици, пипер, лук, магданоз 
люта чушка, сирене, маслини 

350 гр 
 

Предястие 
Трилогия от класически български предястия 

Пълнена пиперка с боб, лозова сърмичка, панирано краве сирене 
Сервирани с млечно билков сос 

180 гр 
 

Основно ястие 
Селекция ястия приготвени на барбекю 

Свинска кълцаница, крехко пилешко каренце, свинско филе и пилешко 
шишче 

Сервирани с ароматни картофки с балкански билки и гриловани 
зеленчуци 

500 гр 
 

Следястие Мезета и сирена 
Български суджук, филе Елена, пастърма 

овчи кашкавал, и козе сирене 
100 гр 

 
Механджийка 1 бр 

 
 

Напитки : 
Минерална вода 330 мл, безалкохолна напитка 250 мл,  

Ракия  Бургас 63 50 мл 
 

Цена 68 лв 



  Меню   
   Мелодия  

 
Салата Капрезе 

Класическа италианска салта с домати, сирене Моцарела, 
сос песто дженовезе 

и брускета с маслинова тапенада 
350 гр 

 
Предястие 

Инволтини от сьомга със сирене Филаделфия 
сушени лимонови зестове и микс свежи салатки 

180 гр 
 

Основно ястие 
Свинско филе Миньон обвито в мантия от прошуто крудо 

сервирано с картофен крепс със спанак 
кошница от пармезан с ароматни чери домати, броколи и карфиол 

400 гр 
 

Следястие 
Сирене Бри във фило пестри със солени орехи 

и боровинково компоте 
120 гр 

 
Чабата с маслини 1 бр 

 
 

Напитки : 
Минерална вода 330 мл, безалкохолна напитка 250 мл,  

Ракия  Бургас 63 50 мл 
 
  
 

Цена 78 лв 



 

 Меню  
   Рапсодия 

 
Салата Класическа Цезар 

Свежа салата айсберг, билкови крутони, хрупкав бекон 
гриловани пилешки филенца, пармезанов чипс и овкусена с цезар дресинг 

350 гр 
 

Предястие 
Запечено  френско козе сирене с мед 

и карамелизирани бадеми сервирано върху канапе от ананас 
150 гр 

 
Основно ястие  Дуо 

Пилешко филе фаршировано с Ементал и прошуто крудо 
свинско филе със спанак и орехи 

сервирани с картофен гратен и гриловани зеленчуци 
450 гр 

 
Следястие Плато с мезета 

Роле трапезница, бански старец, телешки суджук 
100 гр 

 
Пшенично хлебче 1 бр 

Пълнозърнесто хлебче 1 бр 
 
 

Напитки : 
Минерална вода 330 мл, безалкохолна напитка 250 мл,  

Ракия  Бургас 63 50 мл 
 
 
 
 

 Цена 74 лв  
 



 

  
Ако не сме успяли  
да задоволим вашият изтънчен вкус  
Ви предлагаме да направите 
ваше собствено меню от  
предложените опции: 

  

 
 

  Салати  
 
 

Менделсон 
Домати, краставици, мариновано сирене, печен пипер, кьопоолу 
снежанка, руска салата, профетерол с хайвер, картофи със синьо сирене 
кошничка със зелени салатки, яйце с ветрило от шунка 
450 гр – 19,20 лв 

 
Асорти 

Чери домати, краставици, мариновано сирене, печен пипер, хайвер от 
патладжан 

рулца по чешки, шаброне с кашкавал, маринована риба 
кошничка с микс салатки, яйце ветрило, крутони със сьомга, дип от боб 

400 гр – 18,20 лв 
 

Шопска салата 
Домати, краставици, печен пипер, лук, магданоз, люта чушка, сирене, 

маслини 
300 гр – 9,00 лв 

 
 



 

 
 

Гръцка салата 
Домати, краставици, маслини, червен лук, сирене фета 
пресен пипер, зелена салата 
400 гр – 11,00 лв 

 
Салата Капрезе  
Домати, сирене Моцарела, сос песто дженовезе 
бруксета с маслинова тапенада  
350 гр – 14,00 лв 
  
Салата Цезар  
Свежа салата айсберг, билкови крутони, хрупкав бекон  
гриловани пилешки филенца, пармезанов чипс  
овкусена с цезар дресинг  
350 гр – 14,50 лв 

  
Салата Романс 

Микс от свежи салатки, сирене Горгонзола, орехови ядки, чери домати 
мариновано в екзотични билки авокадо 

350 гр – 17,50 лв 
  

Салата Веган  
Микс свежи салатки с цитруси, крюдите 

и микс сурови ядки  
200 гр – 12,20 лв 

 
Градинарска салата  

Микс свежи салатки, домати, краставици, маслини, пресен пипер 
Краве сирене, фаршировано яйце, брускета с хайвер  

350 гр – 10,90 лв 
  

Овчарска салата  
Домати, краставици, шунка, кашкавал, сирене, яйце, лук, маслини  

400 гр – 11,00 лв 

 
 

 



 

 

 Предястия  
 
  

Мини руладини  
Тиквички, бекон и кашкавал сервирани с млечно билков сос  
150 гр – 7,50 лв 
  
Трилогия от класически български предястия  
Пълнена пиперка с боб, постна лозова сърмичка,и панирано краве сирене 
сервирани с млечно билков сос  
180 гр – 7,50 лв 

  
Сирене Бри 
във фило пестри със солени орехи и боровинково компоте 
120 гр – 9,00 лв 
 

Инволтини 
От сьомга със сирене Филаделфия, сушени лимонови зестове 

И микс свежи салатки 
180 гр – 16,50  лв 

 
Пълнени гъбки 

С бекон, царевица и пармезан 
120 гр – 7,00 лв 

 
Запечено козе сирене 

с мед и карамелизирани бадеми 
сервирано върху канапе от ананас 

150 гр – 8,00  лв 
 

Карпачо от телешко филе  
с рукола, пармезан, билков зехтин и едро смлян черен пипер  

120 гр – 22,00 лв 
  

 
 

 



 

 
 

Кралски скариди  
в бърбън сос поднесени в ладия от цикория  
и филенца от лимон  
120 гр – 17,00 лв 

 
Карпачо от сьомга  
С лимончело, розов пипер и билков зехтин  
100 гр – 17,00 лв 
  
Ризото 
С шампанско и аспержи 

200 гр – 12,60 лв 
 

Крепс 
с пилешки гърди, пушено сирене и горски гъби 

сервирана със сметанов сос 

150 гр – 9,00 лв 
 
 
 
 

Основни ястия 

 
Полента 

със сирене тофу върху гриловани тиквички 
300 гр – 13,00 лв 

 
Пилешко филе 

Фаршировано със сушени кайсии мариновани в коняк 
и сервирани с бейби картофки и зеленчукови талиатели 

обогатено с бадемов сос 
400 гр – 18,50 лв 

  

 



 

 
 
Селектирани ястия приготвени на барбекю  
Свинска Свинска кълцаица, крехко пилешко каренце 
свинско филе и пилешко шишче 
сервирани с ароматни картофки с балкански билки 
и гриловани зеленчуци  
500 гр – 29,00 лв 

 
Свински медальони  
с горски гъби, гратан и бейби моркови глазе  
500 гр – 23,00 лв 
  
Филе от пастърва  
с лимонов холандез и карамелизирани ядки 
гарнирани с рататуй и микс свежи салатки  
350 гр – 21,00 лв 
  

Свинско филе Миньон 
обвито в мантия от прошуто крудо 

сервирано с картофен крепс със спанак 
кошница от пармезан с ароматни чери домати, броколи и карфиол 

400 гр – 27,00 лв 
 

Дуо 
Пилешко филе фаршировано с Ементал и прошуто крудо 

свинско филе със спанак и орехи 
сервирани с картофен гратен и гриловани зеленчуци 

450 гр – 30,00 лв 
 

Агнешки котлет 
с хрупкава провансалска коричка в акомпанимент на торнирани 

зеленчуци 
/ картоф, тиквичка и моркови / 

сервирани с ментово волуте 
350 гр – 26,00 лв 

  
Агнешко руле  

сервирано с дроб сърма и пресен чесън  
350 гр – 30,00 лв 

 

 



 

 
 

        Следястия  
 
  

Палитра от сирена  
Синьо сирене, сирене Бри, краве сирене 
Поднесени с мед и ядки  
100 гр – 6,50 лв 
  
Мезета и сирена  
Български суджук, филе Елена, пастърма  
овчи кашкавал, и козе сирене  
100 гр – 6,90 лв 
 

Плато с мезета 
Роле трапезница, бански старец, телешки суджук 

100 гр – 7,40 лв 
  

Сирене Бри във фило пестри 
със солени орехи 

и боровинково компоте 
120 гр – 7,60 лв 

  
 

Направете своят избор  
 

Суджук – 4,10 лв, Луканка – 4,00 лв,  
Шунка – 3,50 лв, Филе Елена – 4,90 лв 

Роле трапезница – 4,90 лв, Пастърма – 6,30 лв,  
Прошуто – 7,40 лв, Бански старец – 3,50 лв 

  
Кашкавал 50 гр – 3,20 лв, Краве сирене 50 гр – 2,80 лв  

Козе сирене 50 гр – 3,30 лв, Овче сирене 50 гр – 3,40 лв   
Овче кашкавал 50 гр – 3,80 лв, Сирене Бри 50 гр – 4,00 лв 

Топено пушено сирене 50 гр – 3,50 лв, Синьо сирене 50 гр – 4,30 лв  
Сирене камембер 50 гр – 5,60 лв, Сирене Ементал 50 гр – 4,20 лв 

 
  
 

 



 
 

Асортимент 
 хлябове  

 
  

Механджийка 150 гр  
1,80 лв  
 
Бротче 40 гр 
0,70 лв 
 
Маслинова чабата 50 гр  
1,90 лв 

 
 

Нашите първокласни готвачи ще се погрижат за вашето 
меню. Всички кулинарни предизвикателства за нас са 

възможни. Готови сме да задоволим всеки вкус. 
Изненадайте ни с желания! 



 
 

Сватбени торти 
по ваш дизайн, вкус и визия  

    

 

 
 
 
 
 
 

 

* цената е индивидуална според спецификата на тортата 

 



 
 

Welcome Drinks 
и коктейлни хапки  
 

 
Един прекрасен и стилен начин  да бъдат поднесени поздравления и 
подаръци от гостите към вас, преди да се настанят на сватбените 

трапези. Предлагаме избор от коктейлни хапки, който могат да 
задоволят и най- претенциозните гости със своя вкус и визия. 

Напитките, които се предлагат зависят изцяло от вас. Може да 
изберете емблематична за вас напитка или да направите две – една 

по избор на булкта и една по избор на младоженеца. 
Фрешове, коктейли, шампанско или вино ... всичко зависи от вашия 

вкус, желание и въображение. Напитките и коктейлните хапки 
могат да бъдат поднесени край самия бряг на морето, което би 

направило празника ви още по-романтичен. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Welcome Drinks 
и коктейлни хапки  
 

 
Един прекрасен и стилен начин  да бъдат поднесени поздравления и 
подаръци от гостите към вас, преди да се настанят на сватбените 

трапези. Предлагаме избор от коктейлни хапки, който могат да 
задоволят и най- претенциозните гости със своя вкус и визия. 

Напитките, които се предлагат зависят изцяло от вас. Може да 
изберете емблематична за вас напитка или да направите две – една 

по избор на булкта и една по избор на младоженеца. 
Фрешове, коктейли, шампанско или вино ... всичко зависи от вашия 

вкус, желание и въображение. Напитките и коктейлните хапки 
могат да бъдат поднесени край самия бряг на морето, което би 

направило празника ви още по-романтичен. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Класик 
2,00лв / бр 
 
Крюдите зеленчуци 
Профитероли с тарама 
Брускети с чери домати и Моцарела 
Хапки с кашкавал 
Хапки с луканка 
Хапки с пастърма 
Хапки с пушено свинско фила 
Хапки с риба тон и каперси 
Хапки с шунка и билково сирене 
Хапки със суджук 
Коктейлни шишчета Капрезе 
Мини киш от сладки картофи , шунка и горчица 
Тапас с луканка и краставички 

 
 
 
 

Елеганс 
2,50лв / бр 

 
Гризини с прошуто 

Хапки с Бри и грозде 
Хапки с Ементал 

Хапки с филе Елена 
Хапки с Горгонзола и смокини 

Палачинково рулце със сьомга и крема сирене 
Шот Маргарита 

Тапас с Бри и чери домати 
Тапас с гриловани зеленчуци и Скаморца 

Тапас с маринована риба 
Тапас с чоризо и чери домати 

Тапас с Бри и орехи 
Хапки с чедър и бадеми 
Хапки със синьо сирене 

Хапки с Чедър 
Хапки с кралски скариди и мангочатни 

Хапки с Прошуто Крудо и пъпешови перлички 
 
 
 



 
 
 

 
Напитките, които се предлагат зависят изцяло от вас.  
Може да изберете емблематична за вас напитка  
или да направите две – една по избор на булкта  
и една по избор на младоженеца. 
Фрешове, коктейли, шампанско  
или вино ... всичко зависи от вашия вкус, желание и въображение.  
Напитките и коктейлните хапки могат да бъдат поднесени  
край самия бряг на морето 
което би направило празника ви още по-романтичен. 

 

 

 

 
 

 

 

Ракия Бургаска Мускатова 50 мл – 2,90 лв 
Ракия Бургас 63 50 мл – 3,50 лв 

Бяло вино Геранея 180 мл чаша / различни видове / - 3,50 лв 
Бяло вино Геранея бутилка / различни видове / - 18,00 лв 

Шампанско Албена 180 мл чаша – 2,50 лв 
Шампанско Албена бутилка – 15,00 лв 

Минерална вода Девин кристал 330 мл – 2,50 лв 
Кока Кола / Фанта / Спрайт / Швепс кен 330 мл – 3,50 лв 

Сок Капи 250 мл – 3,50 лв 
Аперол Спритц – 4,50 лв 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

* цената е индивидуална и се определя в зависимост от специфичните изисквания на клиента 
 

 



 

 
 

Условия и  
допълнителни  
преференции  

 
 
 

  

 
Безплатно настаняване на младоженците в Роял апартамент, 

с изглед към морето и частен басейн 
 

Преференциални цени при настаняване на гости на 
младоженците в студиа/апартаменти в корпус море 

 
Безплатен паркинг за всички гости на сватбеното тържество 

 
Такса за внасяне на неограничено количество алкохол 8 лв. на 

Човек 
 

Такса за overtime на персонала от ресторанта след 12:00 ч.  
200 лв. За астрономически  час 

 
 
 
 

 

 
 


