Evenimente de neuitat
Meniu ultra all inclusive

44€

*44 euro cu TVA inclus, valabil exclusiv pentru evenimentele organizate duminica sau în extrasezon pentru un numar de minim 80 persoane

MENIU BOTEZ
APERITIV: Bouchees cu pasta de somon fume, Salată de pui cu telina, Biscuite crocant cu salată de icre, Terină
din brânzeturi cu ardei gras, Rulada de pasăre cu ou de prepeliță, Frigarui de mozzarella cu rosii cherry , Bruscheta
bavareza cu porc Chiftelute cu susan si cu mac , Tartă cu salată de vinete, Salam de Sibiu, Castraveți verzi, Măsline,
*****
FEL PRINCIPAL I: File de șalău Bon Femme servit cu ratatouille de legume și sos butter lemon, lămâie
*****
FEL PRINCIPAL II: Friptură de porc bavareză cu sos brun și rulada de pui in crusta de prosciutto, servite cu
garnitură de cartofi aurii și ciuperci caramelizate, și ardei capia copt
*****
TORTUL BEBELUSULUI100g/persoană
*****
Mix de covrigei și alune pe fiecare masă
*****
BĂUTURI ALCOOLICE (CONSUM NELIMITAT): Whisky J&B, Jim Beam, Johnnie Walker Red Label, Vodca Smirnoff,
Crema whisky Carolans, Cinzano alb și roșu, Tequila, Campari orange, Gin tonic
Vinuri Podgoria Jidvei: Crăița Transilvaniei - alb demisec și demidulce, roșu demisec și demidulce 0,75L
Vinăria Ostrov: Sauvignon Blanc demisec 0,75L, Fetească Albă demisec 0,75L , Cabernet Sauvignon demidulce 0,75L
Cramele Menini - vin carafă: Chardonnay alb demisec, Merlot roșu demisec, Rose demisec
*****
BĂUTURI RĂCORITOARE (CONSUM NELIMITAT): Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, 7up, Prigat de portocale, Prigat de
piersici, suc de grepfrut, suc de mere, Mirinda limonetto, Apă plată, Apă minerală, Apă tonică, Cafea espresso, Frappe,
Cappuccino, Espresso fără cofeină
*****
ALTE SERVICII INCLUSE: Cameră specială pentru bebeluș, aranjamentele florale pe fiecare masă, aranjament
central pentru prezidiu, DJ profesionist, instalații lumini și sonorizare, microfoane wireless. Parcare disponibila
pe toată durata evenimentului
*****
REMIZA (contravaloare servicii) este de 10% peste valoarea totală a meniului ales de beneficiar.
SERVICII SUPLIMENTARE: Meniuri personalizate pentru orice eveniment și orice buget. O gamă largă de băuturi
rafinate, cocktail-uri și fresh-uri proaspete de fructe și legume, Candy-Bar, Foto-video, Invitatii, Marturii etc.

*Preturile contin TVA diferentiat: 35% din suma totala cu 0% pentru inchiriere sala; 20 % din suma totala cu 19% pentru bauturi alcoolice
si servicii; 30% din suma totala cu 9% pentru preparate culinare si produse alimentare; 15% din suma cu 9% pentru sucuri,apa, cafea

*****
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