ПОСЛУГА ДЛЯ ЗАКОХАНИХ
МОЄ КОХАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ ТЕБЕ!»
Голос кохання лунає через темряву, відстань і роки, а сила кохання підіймає людину над
землею аж до зірок.
"МОЄ КОХАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ ТЕБЕ!" - це чудовий подарунок для тих, хто планує
освідчитися, для молодят, для романтичного вікенду, на річницю весілля.

ВЛАШТУЙТЕ СВОЇЙ КОХАНІЙ ЛЮДИНІ
РОМАНТИЧНИЙ ALL INCLUSIVE У BOREMEL HILLS!
До послуги "МОЄ КОХАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ ТЕБЕ!" входять:



Проживання у романтично прикрашеному номері категорії двомісний покращений
стандарт TWIN доба (14:00-18:00–пізній виїзд). У вартість проживання входить
сніданок (9.00-10.30) на вибір (з 4 варіантів);



Комплімент в номер від BOREMEL HILLS – пляшка охолодженого шампанського
та фрукти (250 грам: груша, яблуко, виноград, лимон, апельсин);



Чан для двох, прикрашений пелюстками троянд та палаючими свічками в оточенні
запалених свічок (2години) або відпочинок у басейні з 9:00 до 20:00 (літій період);



Романтична вечеря у ресторані BOREMEL HILLS на 2 персони. Страви та напої з
«Меню романтичної вечері» на Ваш вибір;



ЗНИЖКА НА МЕНЮ КУХНІ ТА АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 25% ПРОТЯГОМ ДНЯ;



Якщо Ви скористаєтесь цією послугою в суботу, комплімент від Закладу – столик на
2-х в караоке-залі (за умови попереднього бронювання столиків).

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ "МОЄ КОХАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ ТЕБЕ!" 4000 грн.
Діє система завдатку.

МЕНЮ РОМАНТИЧНОЇ ВЕЧЕРІ
ВИНО (на вибір 1 пляшка)
Chianti Кьянті
сорти винограду: Санджовезе (70%), Мерло (30%); сухе (Італія)
Кава Хауме Серра Брют (Cava Jaume Serra Brut) брют (Іспанія)
сорти винограду: Макабео, Ксерело, Перельяда
Піно Гріджио делле Венеціе (Pinot Grigio delle Venezie) біле сухе (Італія)
сорт винограду: Піно Гріджио (100%)

САЛАТИ (2 на вибір)
Цезар з курячим філе та беконом 180
Салат з сиром Філадельфія (рукола, чері, куряче філе, медово-гірчичний соус) 200

ОСНОВНІ СТРАВИ (2 на вибір)
Дорадо по-лігурійськи з соусом Песто 160/30
Філе свинини з картопляним пюре та карамелізованими овочами 100/220/30
Куряча котлета «ДЕ-ВОЛЯЙ» з ананасом в авторській подачі 120/140/20

ДЕСЕРТ
Маренга 100

ГАРЯЧІ НАПОЇ (2 на вибір)
Еспресо без молока/ з молоком 10/40 мл
Американо без молока/ з молоком 120/150 мл
Чай Ronnefeldt в асортименті 500 мл

РОМАНТИЧНЕ ПОБАЧЕННЯ У BOREMEL HILLS –
НОВА СТОРІНКА ВАШОГО КОХАННЯ!

+380680000160
Рівненська область, с. Боремель, вул. Горохівська, 1

