
MENIU

O bucurie nu vine niciodată singură!
Dacă vrei să te convingi singur de asta,
Mercure Bucharest City Center
te ajută să îţi rezervi evenimentul și
îţi oferă câteva surprize speciale:

Distracţia nu se termină aici!
La alegerea ta, seara poate deveni mai interesantă
cu pachetul de băuturi Premium, candy bar sau scaune Chiavari.
Solicită o ofertă personalizată!

Cea mai chic locaţie din centrul Bucureștiului oferită gratuit;

Tort personalizat oferit cadou din partea hotelului;

Pachet de decorațiuni inclus în preţ: feţe de masă, huse scaune,
aranjamente florale atât pentru masa de prezidiu,
cât și pentru mesele invitaților;

Cazare gratuită în noaptea evenimentului într-o cameră de tip Privilege,
cu mic dejun inclus pentru două persoane;

Parcare gratuită în subteran;

Tarife speciale pentru cazare;

Degustarea meniului;

Plăcuţe nominale pe mese, meniuri personalizate, lista invitaţilor, schiţa sălii.



Tariful include: pachet de băuturi 
BASIC, cu consumaţie nelimitată 
pe parcursul întregului 
eveniment și toate taxele 
aferente.

SET MENIU
TRADIŢIONAL
BY

MERCURE

401 RON

Terină de pui cu prosciutto

Caviar de legume în ananas

Focaccia cu salată de vinete

Mousse de legume

Pastramă de porc cu brânză dulce 
și verdeţuri

Mămăligă la grătar cu jambon

Crostini cu bocconcini și roșii 
uscate

APERITIV

Plachie de pește cu risotto 

PEȘTE

Pulpe de pui la cuptor & scăricică 
de porc servite alături de cartofi la 
cuptor și salată de ardei copţi

FRIPTURĂ

Sărmăluţe în foi de varză și de vită 
servite alături de mămăliguţă, 
smântână și ardei iute

SARMALE

TORT



Asortiment de salate (roșii, castraveţi, 
varză albă/roșie,  sfeclă)

Salată de pui

Salată de ton cu lămâie

Focaccia cu tapenade

Bruschete cu salată de vinete

Caprese

APERITIV

Sărmăluţe în foi de varză și de vită, 
mămăliguţă, smântână și ardei iute

Ceafă de porc 

Cartofi natur

Șalău prăjit 

Orez Arborio la abur

FEL PRINCIPAL

Prăjitură cu ciocolată

Tartă cu prune

Prăjitură cu lămâie și nucă de cocos

DESERT

TORT

Tariful include: pachet de băuturi 
BASIC, cu consumaţie nelimitată 
pe parcursul întregului 
eveniment și toate taxele 
aferente.

BUFET
TRADIŢIONAL
BY

MERCURE

371 RON



Tariful include: pachet de băuturi 
BASIC, cu consumaţie nelimitată 
pe parcursul întregului 
eveniment și toate taxele 
aferente.

SET MENIU
MEDITERANEAN
BY

MERCURE

421 RON

Blinis cu ricotta și somon afumat

Mozzarella în aluat cu roșii cherry

Frigărui de piersici și prosciutto

Coșuleţ cu salată de ton

Mini frigărui de porc 

Creveţi pane

Canapé cu icre roșii și lime

APERITIV

File de șalău cu terină de legume și 

sos Hollandaise

PEȘTE

Mușchiuleţ de porc și piept de 
curcan la grătar servite alături de 
ruladă de cartofi cu parmezan, 
verdeţuri și sos de piper

FRIPTURĂ

TORT



Asortiment de salate (roșii, castraveţi, 
varză albă/roșie, sfeclă)

Ţelină cu ton și sos Remoulade

Platou cu legume la grătar 

Salată cu piept de pui, mango și susan

Crostini cu pâté de champagne

Sos Tzatiki

APERITIV

Ruladă de curcan cu măsline și 
morcovi caramelizaţi

File de porc la grătar 

Cartofi wedges

Somon la cuptor

Legume la grătar

FEL PRINCIPAL

Mousse de iaurt cu piersici

Tartă cu fructe de pădure

Pandișpan cu cremă de ananas

DESERT

TORT

Tariful include: pachet de băuturi 
BASIC, cu consumaţie nelimitată 
pe parcursul întregului 
eveniment și toate taxele 
aferente.

BUFET
MEDITERANEAN
BY

MERCURE

391 RON



Tariful include: pachet de băuturi 
BASIC, cu consumaţie nelimitată 
pe parcursul întregului 
eveniment și toate taxele 
aferente.

SET MENIU
CHIC
BY
MERCURE

481 RON

Salată cu brânză de capră, pară 

caramelizată în vin, cruton cu 

ierburi și muguri de mazăre

APERITIV

Butterfish la grătar servit cu  

piure de mazăre și morcovi & 

sos de lămâie

PEȘTE

Mușchi de vită Argentinian  

servit alături de cartofi copţi, 

sparanghel caramelizat, roșii 

cherry uscate și sos de vin roșu

FRIPTURĂ

TORT



Asortiment de salate (roșii, castraveţi, 

varză albă/roșie, sfeclă)

Ruladă de somon cu cremă de brânză

Terina de ficat

Salată Tabbouleh

Salată Niçoise

Platou antipasti (cornichon, cipolline, 

anghinare, ardei copţi, capere)

APERITIV

Medalion de vită

Cartofi cu ierburi aromatice

Pulpe de pui

Penne cu sos Pesto

Păstrăv la cuptor

Ratatouille de legume

FEL PRINCIPAL

Tartă de brânză

Placintă cu mere

Brownies

DESERT

TORT

Tariful include: pachet de băuturi 
BASIC, cu consumaţie nelimitată 
pe parcursul întregului 
eveniment și toate taxele 
aferente.

BUFET
CHIC
BY
MERCURE

406 RON



Consumaţie nelimitată pe 
parcursul întregului eveniment și 
toate taxele aferente.

PACHET DE

BĂUTURI
BASIC

INCLUS

Apă minerală plată și carbogazoasă

Selecţie de băuturi răcoritoare  

gama Coca-Cola

Selecţie sucuri naturale 

Selecţie cafea:

Espresso, Ristretto, Cappuccino, 

Ca�è Latte, Latte Machiatto

Selecţie ceaiuri fine

BĂUTURI NON - ALCOOLICE

Vin Crama Oprișor Măiastru  

(Rosé, Sauvignon Blanc & Cabernet 

Sauvignon)

Whisky – Johnny Walker Red Label

Gin – Beefeater

Vodka - Wyborowa

Campari

Martini Bianco/Rosso

Bere Ursus

BĂUTURI ALCOOLICE



Vin Crama Oprișor Caloian 

(Zinfandel & Fetească Neagră)

Whisky – Jack Daniel’s

Gin – Whitley Neill

Rom – Bacardi

Vodka - Absolut

Campari

Baileys

Bere Heineken

BĂUTURI ALCOOLICE

Beneficiaţi de opţiunea Premium 
de băuturi pentru numai 50 lei în 
plus la preţul pachetului.

PACHET DE
BĂUTURI
PREMIUM

50 RON
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