
Come and join one of Sofia’s best events this autumn! Oktoberfest 
provides a great opportunity for your company to entertain team 

members and key customers alike. An excellent networking 
platform, the Oktoberfest celebration at Hilton Sofia promises 

authentic Bavarian atmosphere and culinary temptations. 
DJ Carsten from Münster, Germany, will take care of the 

entertainment. Weihenstephan Oktoberfest beer will be served 
in original Mass glasses. Savour the Oktoberfest gastronomic 

delights, created by Executive Chef Andre Tokev!

O’zapft is!

Schwabing OktOberfeSt 
package: 
BGN 32.00 per person
Minimum 6 people; food is plattered 
•	Hot	platter	with	cured	pork	knuckle,	roast	

chicken, Leberkaese – meat loaf fresh from 
the oven, sauerkraut, potato salad etc.

•	Dessert:	Kaiserschmarrn
•	Еntertainment

Oktoberfest 
is coming to Sofia!
Saturday, 04 October 2014, as of 19:00

Get-together with friends and partners! 

To purchase your package in advance, please contact our Food & Beverage Manager, 
Asen Asenov, at tel.: 02 933 5060 or email: sofhi.fb@hilton.com.

bOgenhauSen 
OktOberfeSt 
package:
BGN 42.00 per person
Minimum 6 people; food is plattered 
•	Starters:	mixed	salad	with	raw	vegatables	

and lettuce, Obatzda, cold roast meats
•	Hot	platter	with	cured	pork	knuckle,	roast	

chicken, Leberkaese – meat loaf fresh 
from the oven, sauerkraut, potato salad 
etc.

•	Dessert:	Kaiserschmarrn
•	Еntertainment



Присъединете се към едно от мероприятията на сезона! 
Октоберфест предлага изключителна възможност да 
поканите	колеги	и	партньори:	автентична	баварска	

атмосфера, традиционни ястия и музика от DJ Карстен, 
който пристига специално от Мюнстер, Германия. 

Традиционната за Октоберфест бира Weihenstephan ще 
се сервира в оригинални еднолитрови халби. Опитайте 

гастрономическите наслади на Октоберфест, 
приготвени от Главния готвач Андре Токев!

Наздраве!

ОктОберфест пакет Швабинг: 
32.00 лв. на човек
Минимум 6 души; храната се сервира 
върху плата 
•	Топло	плато	с	пушен	свински	
джолан,	печено	пилешко,	леберкез	–	
изпечено на място месо, кисело зеле, 
картофена салата и др.

•	Десерт:	Кайзершмаррн
•	Забавления

Oktoberfest 
пристига в София!

Събота, 4 октомври 2014, 19:00
Събитие за приятели и партньори!

За да поръчате избрания пакет предварително, моля свържете се с Асен Асенов, 
отдел „Храни и напитки”, на тел.: 02 933 5060 или email: sofhi.fb@hilton.com.

ОктОберфест 
пакет 
бОгенхаузен: 
42.00 лв. на човек
Минимум 6 души; храната се сервира 
върху плата
•	Предястия:	салата	микс	със	сурови	

зеленчуци и маруля, обазда, студени 
печени меса

•	Топло	плато	с	пушен	свински	
джолан,	печено	пилешко,	леберкез	–	
изпечено на място месо, кисело зеле, 
картофена салата и др.

•	Десерт:	Кайзершмаррн
•	Забавления


