Meniu Nunta All-Inclusive
Contact :
Ionut 0724248428
Gustare rece :
Ruladă de Somon afumat cu cremă de brânză în clătită cu spanac
Coșuleț cu salată de vinete și roșii,
Salam de Sibiu,
Cupă cu Salată de pui și Mango,
Ardei gras cu spumă de brânză,
Șuncă Germană “Padurea Neagră” pe grisină sărată cu Parmezan proaspăt
Salată de crudități cu Julienne din Șuncă de Praga
Bastonașe din Cașcaval afumat
Chifteluțe prăjite de porc sau pui
Mușchi Filé afumat
Mix de măsline verzi umplute cu gogoșari și negre
Felii de castravete proaspăt



Gustare caldă :
Sărmăluțe tradiționale cu mamaliguță, bacon prăjit, ardei iute și smantana
Pește :
File de Șalău cu sos Meuniere
servit cu legume sotate și lamaie



Fel principal :
Mixed Grill : ceafă marinată de porc, pulpe dezosate de pui condimentate și cârnăcior
semi afumat la jar de cărbuni
servite cu cartofi cu Rozmarin la cuptor și salată de murături de casă
Echipamente / Logistica incluse :
• Aranjament salon mese rotunde
• Fețe de masă și huse scaun
• Maxi mix – covrigei si biscuiti sarati pe mese
• Aranjament Fructe pe masa
• Candy Bar
Open bar :
Soft drinks : Coca Cola Fanta Sprite Kinley, Sucuri Neacidulate
Apă minerală plată și carbogazoasă
Cafea Espresso, latte, Cappuccino
Selectie de ceaiuri calde diverse Arome
• Un pahar de sampanie la primire si la servirea tortului

Meniu Nunta All-Inclusive
Contact :
Ionut 0724248428
Băuturi alcoolice Open – Bar :
•

Băuturi alcoolice :

•
•
•
•

Sauvignon Blanc – vin alb demise la carafe – Cramele Budurească
Rosé – carafe – Cramele Budurească
Bere - Staropramen.
Bere fara Alcool – Heineken Zero

Băuturi Alcoolice Tari :
•
•
•
•
•
•
•
•

Whisky : Johnnie Walker Red Label, Ballantines, J&B, Teacher’s
Vodca: Absolut, Finlandia, Smirnoff
Bitter : Campari, Aperol
Vermut : Cinzano
Crema de whisky : Millwood, Bakersfield
Gin : Beefeater, Gordon’s
Rom : Glen’s Rum Caribica
Diverse Cocktail-uri si Long Drinks realizate de catre bartender-ul nostru
Tort la alegere din sortimentele puse la dispozitie de furnizorii nostri.

All inclusive :
Pachet Nunta All – Inclusive – 60 EURO* - Zile de Sambata
Pachet Nunta All – Inclusive – 57 EURO* - Zile de Duminica
(Acest pachet include meniul de mai sus, bauturi alcoolice, tort, DJ, Candy Bar
aranjamente florale) :
Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati.
Va sta la dispozitie :
Ionut – 0724248428
Remiza 10 % din valoarea contractului pentru personal

