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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)



BUFET SUEDEZ
Din pasiune pentru traditie

77 lei/persoană
ANTIPASTI

crostini cu pasta de masline, quiche cu 
branzeturi, frigarui de rosii cherry si mozzarela 
bocconcini, carpacio de ananas cu prosciuto si 
pecorino, crostini cu ton, tartina cu mousse de 

sunca, emmentaler cu dulceata de visine, 
ciuperci cu legume, rulou de pui cu ardei si 

mozzarella

SECONDI PIATTI
piept de curcan la gratar, muschiulet de porc la 
gratar, file de pastrav la gratar, cartofi  la cuptor 
cu unt si rozmarin, mix din conopida  si broccoli 

sote, risotto cu legume, salata de varza alba, 
mix de salata verde

Chifle traditionale



BUFET SUEDEZ
GUSTUL ITALIEI Il gusto d’Italia

88 lei/persoană
ANTIPASTI

Frigarui de rosii cherry si mozzarella 
bocconcini, crostini cu rosii, tartina cu mousse 
de sunca, tartina cu rosie uscata si crema de 

branza, quiche cu somon, somon afumat pe pat 
de castravete cu crema de branza, branzeturi cu 
struguri si nuci, grisine cu prosciuto, rulou din 
piept de pui in bacon, crevete pe pat de lamaie

cu sos sweet chily

SECONDI PIATTI
Muschiulet de porc la gratar, pulpa de rata la 

cuptor, file de dorada la gratar, cartofi la cuptor
cu unt si rozmarin, mix din conopida si broccoli 

sote, risotto cu legume, salata de ardei copti, mix 
de salata verde

Chifle traditonale



• 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


