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OFERTA NUNTA 
- 2020 - 

ULTRA    ALL    INCLUSIVE!!! 

Oferte speciale!!! 
 Pentru evenimentele organizate in zilele de Duminica si in Sambetele din extrasezon 

(lunile Decembrie-Aprilie) beneficiati de un discount de 10% din pretul meniurilor! 
 Pentru evenimentele organizate in lunile Mai si Noiembrie 2019, beneficiati de un 

discount de 5%, din pretul meniurilor! 
 

In prețul meniului ales de dumneavoastră, 

Celebration Ballroom Restaurant & Events 
vă mai ofera: 

Aranjamente de sală | Covor rosu | Stâlpișori decorativi 
Mese Cocktail 

Fete de masă si servete – toate din brocart 
Aranjamente florale – 15 modele la alegere, din catalog 

pe fiecare masă, plus masă de prezidiu, suporturi de aranjamente florale 
Numere de masă | Meniuri tiparite pe fiecare masă 

Căsuță de dar | Suport pentru lumanari 
 

Pachet Welcome 

Șampanie servită la primirea oaspeților și la tort 
 

Pachet servire 

Mix de covrigei sărați și alune 
Aranjament de fructe pe masă 

Tort 
– in diverse sortimente –  
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Meniu Nunta Nr. 1  
– Clasic – 

 
Gustare rece 

Rulada de pui cu seminte 

Salata de vinete pe rosie 
Rulou de șuncă cu salată de crudități 

Evantai de cașcaval și cașcaval afumat 

Biscuite cu crema fina de branza 

Șunculiță țărănească 

Salam de Sibiu 

Tarta cu icre de crap  

Frigarui  de măsline negre și verzi 

Selectie de legume: castravete si ardei rosu 

Pește 

File de salau  servit cu orez cu legume și 
sos de rosii si capere 

Sarmale 
Sărmăluțe în foi de varză cu mămăligă, crispy 

bacon, ardei și smântână 

Fel principal 

Cotlet de porc aromat cu ierburi 

Piept de pui la grătar 

Cartofi cu rozmarin si sos brun 

Salată de varză albă și roșie, morcov și mărar 

Chifle albe 

OPEN BAR* 
Băuturi răcoritoare și cafea 

Apă minerală și plată 
Pepsi, Mirinda, 7Up, Pepsi Light, Evervess 

Suc de mere și portocale 
Cafea espresso 

* 
Băuturi alcoolice - cadou din partea noastră 

Whisky: 
Ballantines, J&B 

* 
Cremă de whisky 

Cremă de whisky Carolans 
* 

Martini Bianco 
Campari 

Gin Wembley 
Vodka Stalinskaya 

 
Long drink: 

Campari Orange, Gin tonic, Whisky Cola, Vodka 
Apple 

* 
Bere și vin: 

Bere Heineken, Ursus si fara alcool 
Vinuri Sarica Niculitel, de la Via Viticola – alb, 

rosu/rose 
 

* Consum nelimitat pe toata durata 
evenimentului! 

Pret Meniu Clasic – SAMBATA: 69 Euro/persoana 
Pret Meniu Clasic – DUMINICA: 62 Euro/persoana 

NU PERCEPEM ALTE TAXE! 
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Meniu Nunta Nr. 2  
– Modern –

Gustare rece 

Brochettes de roșii cherry și ciliegini 
Tartă cu salată de țelină și măr cu creveți 

Trandafir din salam de Sibiu 
Mozaic de foie gras cu Calvados și jeleu de mere 

Cremă de brânză cu pesto de busuioc 
Tartă cu icre de crap 

Galantină de pasăre cu fructe de pădure 
Grisină cu prosciutto crudo 

Chifeluțe de porc 
Muschiulet de porc file 

Mix de măsline negre si verzi 

 
Pește 

File de păstrav în crustă palermitană servit cu 

legume sote și sos lemon butter 

Sarmale 

Sarmalute în foi de varză cu mămăligă, crispy 
bacon, ardei și smantana 

Fel principal 

Trio de mușchi de porc împănat,  
piept de pui și tartă cu spanac, cartofi la cuptor 

parfumați cu rozmarin si sos brun 

Salată de varză alba și rosie, morcov și mărar 

Chifle albe 

 

OPEN BAR* 
Băuturi răcoritoare și cafea 

Apă minerală și plată 
Pepsi, Mirinda, 7Up, Pepsi Light, Evervess 

Suc de mere și portocale 
Cafea espresso 

* 
Băuturi alcoolice - cadou din partea noastră 

Whisky 
Ballantines, J&B 

* 
Cremă de whisky 

Cremă de whisky Carolans 
* 
 

Martini Bianco 
Campari 

Gin Wembley 
Vodka Stalinskaya 

 
Long drink: 

Campari Orange, Gin tonic, Whisky Cola, Vodka 
Apple 

* 
Bere și vin: 

Bere Heineken, Ursus si fara alcool 
Vinuri Sarica Niculitel, Via Viticola – alb, rosu/rose  

 
 

* Consum nelimitat pe toata durata 
evenimentului! 

Pret Meniu Modern – SAMBATA: 74 Euro/persoana 
Pret Meniu Modern – DUMINICA: 67 Euro/persoana 

Nu percepem alte taxe! 
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Meniu Nunta Nr. 3  
– International –

Tartine mixte  
(somon si icre rosii, crema de branza si  

prosciutto crudo) 
 

Gustare rece 
 

Petale de swaiter cu rosii cherry 
Buchetele de prosciutto crudo cu smochine si caise 

confiate 

Ciuperci cu gorgonzola 
Mini clatite cu crema de somon, ricotta si verdeturi 

Pastrama aromata de oaie 

Terina de branza cu struguri 
Galantina de pasare 

Mix de masline cu migdale si cu gogosari 

Salam Chorizo 
 

Peste 
Somon grill cu sos butter lemon servit cu mix 

legume - baby carrot, broccoli si porumb 
 

Sarmalute 
Sarmalute în foi de varză si foi de vita, servite cu 

mămăligă, crispy bacon, ardei și smantana 

Fel principal 
Antricot fragezit de vita cu rozmarin 

Muschi de porc cu cimbru 
Piept de pui cu salvie 

Cartofi la cuptor cu sos alb si verdeturi  
Trio de salata (salata verde, iceberg si radicchio) 

cu dressing de lamaie si ierburi  
Chifle albe 

 
OPEN BAR* 

 
Băuturi răcoritoare și cafea 

Apă minerală și plată 
Pepsi, Mirinda, 7Up, Pepsi Light, Evervess 

Suc de mere și portocale 
Cafea espresso 

* 
Băuturi alcoolice - cadou din partea noastră 

 
Whisky 

Ballantines, J&B 
* 

Cremă de whisky 
Cremă de whisky Carolans 

* 
 

Martini Bianco 
Campari 

Gin Wembley 
Vodka Stalinskaya 

 
Long drink 

Campari Orange, Gin tonic, Whisky Cola, Vodka 
Apple 

* 
Bere și vin 

Bere Heineken, Ursus si fara alcool 
Vinuri Cramele Ceptura (Sauvignon Blanc si 

Merlot) 
Vinuri Sarica Niculitel, Via Viticola- alb, rosu, rose )  

 
* Consum nelimitat pe toata durata 

evenimentului!
Pret Meniu International – SAMBATA: 81 Euro/persoana 
Pret Meniu International – DUMINICA: 73 Euro/persoana 

Nu percepem alte taxe! 


