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Ofertă BOtez 2016

Meniu 1
Antreu:
Pate din ficat de pasăre pregătit în casă, servit pe felie de castravete 

Piept de rață afumat

Medalion din salată de țelină cu piept de pui învelit în felie de ananas

Roast Beef cu sos Remoulade, babic și legume proaspete.

Fel de trecere: 
Vol-au-vent cu ciuperci și piept de pui

Fel de bAză: 
Mușchi de vacă la grătar servit cu legume sote

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui



ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 68 euro / persoană
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Meniu 2
Antreu:
Salată de Boeuf

Mini charlotă din brânză Feta cu piept de rață afumat

Rulou din somon fume cu pastă de brânză și măsline

Chifteluțe speciale, roșii cherry și măsline

Fel de trecere: 
File de șalău pane cu sos Remoulade servit cu legume trase la tigaie 

Fel de bAză: 
Mușchi de porc împănat cu usturoi și costiță

Piept de pui cu ierburi aromate, marinat în sos de muștar

Salată de varză albă cu mărar

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 

Apă tonica Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, grapefruit, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Fetească Albă și Merlot Reserve Prahova Valley – Cramele Halewood 

Meniu 2
Antreu:
Salată de Boeuf

Mini charlotă din brânză Feta cu piept de rață afumat

Rulouri din somon afumat cu pastă de brânză și măsline

Chifteluțe speciale, roșii cherry și măsline

Fel de trecere: 
File de șalău pane cu sos Remoulade servit cu legume trase la tigaie 

Fel de bAză: 
Mușchi de porc împănat cu usturoi și costiță

Piept de pui cu ierburi aromate, marinat în sos de muștar

Salată de varză albă cu mărar

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 

Apă tonica Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui
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ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 68 euro / persoană

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 68 euro / persoană



Meniu 3
Antreu:
Cocktail de creveți pe salată de crudități

Șunculiță țărănească

Zacuscă

Salată de vinete cu roșii

Rulou de cașcaval cu șuncă și ardei

Salată de Boeuf

Fel de trecere: 
Sărmăluțe în foi de viță-de-vie cu sos de roșii, ardei iute și smântână

Fel de bAză: 
Ruladă din piept de curcan marinat în unt și mușchi de porc împănat cu usturoi și costiță, 

alături de cartofi gratinați

Salată de varză albă cu mărar. 

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite 

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 
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espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 64 euro / persoană



Meniu 4
Antreu:
Charlotă din somon afumat

Piept de pui cu ierburi aromate

Prosciutto cu mozzarella și roșii

Salată de Boeuf

Salată icre știucă pe rondea de lămâie

Fel de trecere: 
Sarmale în foi de varză murată, servite cu mămăliguță, ardei iute și smântână 

Fel de bAză: 
Stație Barbeque amenajată în aer liber

Pastramă de oaie, pulpe de pui dezosate, ceafă de porc, mititei

Garnituri: cartofi prăjiti, ciuperci la grătar, legume la grătar 

Salată de vară cu legume proaspete și telemea

Salată de murături 

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite
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Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 73 euro / persoană



SeRViCii OPȚiOnALe 
supliment stAție bArbeque 
Berbecuț la proțap (1 piesă - 35 porții)

Preț: 460 euro (TVA inclus)

 

ÎntâmpinAre și sOciAlizAre OAspeți: 
pAchet 1: Spumant Rose Casellargo și fursecuri / pișcoturi de casă 

Preț: 5 euro / persoană (TVA inclus)

pAchet 2: Prosseco, tartine cu creveți, tartine cu prosciutto, tartine cu pastă de brânză și nuci, 

tartine cu icre de Manciuria 

Preț: 10 euro / persoană (TVA inclus)

tOrt Festiv:
Truffle Chocolate Praline / Black & White Chocolate / Pearl & Rubby, îmbrăcat în 

ciocolată sau marțipan, decor cu fructe proaspete sau flori din marțipan, artificii alimentare 

Preț: 7 euro / persoană (TVA inclus)

În cazul în care clientul optează pentru varianta în care își procură personal tortul, condiția 

de preluare în gestiune este ca acesta să fie însoțit de certificatul de proveniență. 
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Aperitiv bAr:
Nelimitat pe perioada evenimentului: Whisky Jack Daniel’s, Gin Beefeater, Martini Bianco, 

Campari, Crema whisky Bailey’s, Vodka Absolut 

Preț: 12 euro / persoană (TVA inclus)

În cazul în care clientul optează pentru varianta în care acesta completează personal barul 

cu băuturi alcoolice, se va percepe o taxă de bușon de 4€ / persoană. 

condiția de preluare în gestiune a băuturilor aduse de către client este ca acestea să fie 

îmbuteliate și sigilate.

pAchet de Fructe uscAte și cOnFiAte  (100 gr/persOAnă) - alune de pădure, 

miez de nucă, migdale, caise, smochine, cireșe, prune și  cAscAdă de Fructe (500 gr/
persOAnă), Atent selecționate în funcție de sezon:

Preț: 10 euro / persoană (TVA inclus)

tAxă de exclusivitAte pentru ÎntreAgA lOcAție cAsA dOinA: 
4000 eurO (tvA inclus)
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Meniu 1
Antreu:
Pate din ficat de pasăre pregătit în casă, servit pe felie de castravete 

Piept de rață afumat

Medalion din salată de țelină cu piept de pui învelit în felie de ananas

Roast Beef cu sos Remoulade, babic și legume proaspete.

pește:
Biban de mare file, la grătar cu măsline verzi, parmesan și mămăligă 

Fel de trecere: 
Vol-au-vent cu ciuperci și piept de pui

 

Fel de bAză: 
Mușchi de vacă la grătar servit cu legume sote

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui
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ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 84 euro / persoană



Meniu 2
Antreu:
Salată de Boeuf

Mini charlotă din brânză Feta cu piept de rață afumat

Rulouri din somon afumat cu pastă de brânză și măsline

Terină din ficat de rață cu sos de afine

Chifteluțe speciale,  roșii cherry și măsline

pește:
File de șalău pane cu sos Remoulade servit cu legume trase la tigaie 

Fel de trecere: 
Foi de orez cu brânză de capră, ciuperci și reducție de oțet balsamic alături de trio de salate

 

Fel de bAză: 
Mușchi de porc împănat cu usturoi și costiță

Piept de pui cu ierburi aromate, marinat în sos de muștar

Salată de varză albă cu mărar 

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 
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Apă tonica Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, grapefruit, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 82 euro / persoană



Meniu 3
Antreu:
Cocktail de creveți pe salată de crudități

Șunculiță țărănească

Zacuscă

Salată de vinete cu roșii

Rulou de cașcaval cu șuncă și ardei

Salată de Boeuf

pește:
File de somon la grătar, alături de legume trase la tigaie

Fel de trecere: 
Sărmăluțe în foi de viță-de-vie cu sos de roșii, ardei iute și smântână

 

Fel de bAză: 
Ruladă din piept de curcan marinat în unt și mușchi de porc împănat cu usturoi și costiță, 

alături de cartofi gratinați și salată de varză albă cu mărar. 

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:

Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 
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Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite 

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 79 euro / persoană



Meniu 4
Antreu:
Charlotă din somon afumat

Piept de pui cu ierburi aromate

Prosciutto cu mozzarella și roșii

Salată de Boeuf

Salată icre știucă pe rondea de lămâie

pește:
File de dorada la grătar, servit cu dovlecei sote și lămâie 

Fel de trecere: 
Sarmale în foi de varză murată, servite cu mămăliguță, ardei iute și smântână 

 

Fel de bAză: 
Stație Barbeque amenajată în aer liber

Pastramă de oaie, pulpe de pui dezosate, ceafă de porc, mititei.

Garnituri: cartofi prăjiti, ciuperci la grătar, legume la grătar 

Salată de vară cu legume proaspete și telemea

Salată de murături 
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Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și vin pe toată durata evenimentului:
Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 
Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite
Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 
espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 87 euro / persoană



Meniu 5 - All inclusive
WelcOme cu spumAnt, tArtine cu brânză rOqueFOrt și nuci, tArtine 
cu prOsciuttO și tArtine cu creveți rOse

Antreu:
Cocktail de creveți pe salată de crudități

Șunculiță țărănească

Zacuscă

Salată de vinete cu roșii

Rulou de cașcaval cu șuncă și ardei

Salată de Boeuf

pește:
File de somon la grătar, alături de legume trase la tigaie

Fel de trecere: 
Sărmăluțe în foi de viță-de-vie cu sos de roșii, ardei iute și smântână 

 

Fel de bAză: 
Ruladă din piept de curcan marinat în unt și mușchi de porc împănat cu usturoi și costiță, 

alături de cartofi gratinați și salată de varză albă cu mărar 

Open bAr:
Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice și alcoolice pe toată durata evenimentului: 
Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna 
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Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite 

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

espresso, cappuccino, ceai cald 

Feteasca Regala Floarea Soarelui, Rose Floarea Soarelui si Cabernet Sauvignon Floarea Soarelui

Whisky Jack Daniel’s, Gin Beefeater, Martini Bianco, Campari

Crema whisky Bailey’s, Vodka Absolut 

ArAnjAment Festiv sAlă OFerit 
din pArteA restAurAntului 
Iluminat exterior cu făclii

trusou festiv complet pentru mese și scaune (husă și eșarfă, față de masă și șervet legat cu 

fundiță șaten /organza asortată cu funda scaunului sau cu husa)

Numere masă și afișaj 

Aranjament mese la intrarea în sală

Prețul include TVA 

Preț: 97 euro / persoană



SeRViCii OPȚiOnALe 
supliment stAție bArbeque 
Berbecuț la proțap (1 piesă - 35 porții)

Preț: 460 euro (tvA inclus)

 

ÎntâmpinAre și sOciAlizAre OAspeți: 
pAchet 1: Spumant Rose Casellargo și fursecuri / pișcoturi de casă 

Preț: 5 euro / persoană (tvA inclus)

pAchet 2: Prosseco, tartine cu creveți, tartine cu prosciutto, tartine cu pastă de brânză și nuci, 

tartine cu icre de Manciuria 

Preț: 10 euro / persoană (tvA inclus)

tOrt Festiv:
Truffle Chocolate Praline / Black & White Chocolate / Pearl & Rubby, îmbrăcat în 

ciocolată sau marțipan, decor cu fructe proaspete sau flori din marțipan, artificii alimentare 

Preț: 7 euro / persoană (tvA inclus)

În cazul în care clientul optează pentru varianta în care își procură personal tortul, condiția 

de preluare în gestiune este ca acesta să fie însoțit de certificatul de proveniență. 
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Aperitiv bAr:
Nelimitat pe perioada evenimentului: Whisky Jack Daniel’s, Gin Beefeater, Martini Bianco, 

Campari, Crema whisky Bailey’s, Vodka Absolut 

Preț: 12 euro / persoană (tvA inclus)

În cazul în care clientul optează pentru varianta în care acesta completează personal barul 

cu băuturi alcoolice, se va percepe o taxă de bușon de 4€ / persoană. 

condiția de preluare în gestiune a băuturilor aduse de către client este ca acestea să fie 

îmbuteliate și sigilate.

pAchet de Fructe uscAte și cOnFiAte  (100 gr/persOAnă) - alune de pădure, 

miez de nucă, migdale, caise, smochine, cireșe, prune și  cAscAdă de Fructe (500 gr/
persOAnă), Atent selecționate în funcție de sezon:

Preț: 10 euro / persoană (TVA inclus)

tAxă de exclusivitAte pentru ÎntreAgA lOcAție cAsA dOinA: 
4000 eurO (tvA inclus)




