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Un restaurant pentru evenimentele
importante din viata ta.

Capacitate maximă de 200 locuri

Restaurant dispus pe două etaje



Ce oferim?

• Event manager dedicat evenimentului

• Bucătar șef dedicat evenimentului

• Salon VIP (8 locuri) pe toată durata evenimentului

• Aranjament festiv (fată de masă albă, tacâmuri, pahare, șervete)

• Meniuri speciale în functie de preferintele invitatilor

• Prosecco din partea casei (la servirea tortului)

Pentru evenimentele organizate în zilele de luni – joi și duminică, oferim
discount de 15% (oferta nu se va cumula cu alte oferte existente).



Bonus la alegere :
(valabil pentru rezervările mai mari de 30 de 

persoane)

• Aranjamente florale pe fiecare
masă

• Candy bar

• Animator copii (2 ore)

• Lemonade bar 

• Dansuri de societate cu copii



Meniu 1
(136 lei / persoană)

Aperitiv
Minitartar de somon cu avocado

Terina de pui cu merișoare și bacon
Bouche de ciuperci cu ulei de trufe

Tartină cu roșii și cremă de brânză feta
Crevete în crustă panko cu sos de ardei

Frigărui de blue cheese cu măsline calabresse
Miniconuri cu cremă de brânză

Pește
File de pastrav cu spanac și sos de citrice

Friptură
Cotlet de porc cu os servit cu cartofi la cuptor cu 

unt si rozmarin

Fructe asortate, alune și covrigei, chifle diverse 
sortimente



Meniu 2
(146 lei / persoană)

Aperitiv
Bouche cu fructe de mare

Brânză de capră în crustă de ierburi
Coșulet de prosciuto cu carciofi și roșii uscate

Caprese cu capere și busuioc
Ruladă de pui cu spanac

Miniconuri cu cremă de brânză
Smochine cu blue cheese și miere

Bouche cu mouse de ton și icre roșii

Pește
Doradă file cu legume și sos dulce acrișor

Friptură
Mușchi de porc și piept de curcan cu sos blue 

cheese și dovlecei la grătar

Fructe asortate, alune si covrigei, chifle diverse 
sortimente



Meniu 3
(164 lei / persoană)

Aperitiv
Bouche cu fructe de mare

Brânză de capră în crustă de ierburi
Coșulet de prosciuto cu carciofi și roșii uscate

Caprese cu capere și busuioc
Ruladă de pui cu spanac

Miniconuri cu cremă de brânză
Smochine cu blue cheese și miere

Bouche cu mouse de ton și icre roșii

Pește
Somon la grătar cu sos olandez și risotto cu 

legume

Friptură
Mușchi de porc și piept de curcan cu sos blue 

cheese și dovlecei la grătar

Fructe asortate, alune și covrigei, chifle diverse 
sortimente



Meniu 4
(168 lei / persoană)

Aperitiv
Minitartar de somon cu avocado

Terina de pui cu merișoare și bacon
Bouche de ciuperci cu ulei de trufe

Tartină cu roșii și cremă de brânză feta
Crevete în crustă panko cu sos de ardei

Frigărui de blue cheese cu măsline calabresse
Miniconuri cu cremă de brânză

Pește
Rulou de păstrăv cu sos olandez asortat cu 

broccoli

Friptură
Saltimboca cu antricot de vită și legume la grătar

Fructe asortate, alune și covrigei, chifle diverse 
sortimente



• Apă Borsec- 750 ml

(plată, minerală)

• Răcoritoare gama Pepsi- 250 ml

(Pepsi, Mirinda, 7up, Everves, Mountain Dew)

• Sucuri naturale gama Prigat- 250 ml

(kiwi, piersici, pere, portocale)

• Specialități din cafea Julius Meinl 

(espresso, cappuccino, caffe latte)

PACHET NELIMITAT
37,00 ron/persoană



• Apă Borsec- 750 ml

(plată, minerală)

• Răcoritoare gama Pepsi- 250 ml

(Pepsi, Mirinda, 7up, Everves, Mountain Dew)

• Sucuri naturale gama Prigat- 250 ml

(kiwi, piersici, pere, portocale)

• Specialități din cafea Julius Meinl 

(espresso, cappuccino, caffe latte)

• Bere Peroni

(draught)

• Vinul casei Crama Canti

(alb,roșu,rose)

PACHET NELIMITAT
65,00 ron/persoană



• Apă Borsec- 750 ml

(plată, minerală)

• Răcoritoare gama Pepsi- 250 ml

(Pepsi, Mirinda, 7up, Everves, Mountain Dew)

• Sucuri naturale gama Prigat- 250 ml

(kiwi, piersici, pere, portocale)

• Specialități din cafea Julius Meinl 

(espresso, cappuccino, caffe latte)

• Bere Ursus Premium

(draught)

• Vinul casei Crama Canti Italia

(alb, rose, roșu)

• Whiskey Jhonnie Walker Red Label

• Vodcă Smirnoff 

• Campari Orange

• Gin and Tonic

PACHET NELIMITAT 
79,00 ron/persoană



Saloane



Salon Toscana

• Situare: Parter

• Capacitate maximă: 50 locuri

• Ring de dans



Salon Florenta

• Situare: Etaj

• Capacitate maximă: 40 locuri

• Ring de dans





Mulțumim !

Silvia Sapunaru
E-mail: silvia.sapunaru@citygrill.ro

Telefon: 0730188403


