
 

 

 

MENIU 1 

Gustare Rece 

• Tortilla cu salam Napoli si branza bucco  

• Cucumber cu mousse de branza  

• Quiche Lorraine  

• Biscuit de casa cu mac si icre de stiuca  

• Rulada de gasca cu jeleu de kiwi  

• Terina de pui cu baby spanac si mozzarella  

• Parfait de foie gras  

• Frigaruie cu sunca de praga ,cascavalsi rosii cherry  

• Cub de somon cu sos de limeta si pamant verde  

• Frigaruie Capresse  

• Chiftelute de curcan cu susan  

Peste 

• File de salau cu pamant verde si fistic, sos lemon butter si garnitura de legume thai  

Mixed Grill 

• Ceafa de porc cu sos brun spaniol  

• Piept de pui gratinat cu mozzarella si rosie coapta  

• Cartofi gratinati si salata de ardei copti la jar  

TORTUL BEBELUSULUI 100g/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 



Cramele Menini – vin carafă: Chardonnay alb demisec, Merlot roșu demisec, Rose demisec 

Crama Cotnari – ZAZ (Tamaioasa Romaneasca – alb demisec) ,ZAZ (Busioaca de bohotic – 

roze demisec) , ZAZ (Feteasca Neagra rosu 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  

 

 

MENIU 2 

Gustare Rece 

• Tortilla cu salam Napoli si branza bucco  

• Cucumber cu mousse de branza  

• Quiche Lorraine  

• Biscuit de casa cu mac si icre de stiuca  

• Rulada de gasca cu jeleu de kiwi  

• Terina de pui cu baby spanac si mozzarella  

• Parfait de foie gras  

• Frigaruie cu sunca de praga ,cascavalsi rosii cherry  

• Cub de somon cu sos de limeta si pamant verde  

• Frigaruie Capresse  

• Chiftelute de curcan cu susan  

Peste  

• Somon cu pamant verde si fistic, sos lemon butter si garniture de legume thai  

Mixed Grill 



• Ceafa de porc cu sos brun spaniol  

• Piept de pui gratinat cu mozzarella si rosie coapta  

• Cartofi gratinati si salata de ardei copti la jar  

TORTUL BEBELUSULUI 100g/persoană  

Mix de covrigei și alune pe fiecare masă  

+ CANDY-BAR si aranjament bufet din fructe proaspete de sezon 

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 

Cramele Menini – vin carafă: Chardonnay alb demisec, Merlot roșu demisec, Rose demisec 

Crama Cotnari – ZAZ (Tamaioasa Romaneasca – alb demisec) ,ZAZ (Busioaca de bohotic – 

roze demisec) , ZAZ (Feteasca Neagra rosu demisec)  

Bere Tuborg, Bere fara alcool Tuborg, cidrul Somersby. 

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  

• Efecte de fum și baloane  

• Parcare disponibila pe toată durata evenimentului  

 

 


