Primire
Prosecco
Gustare
Chifteluțe de pui cu parmesan
Orhidee din salam picant cu Salam de Sibiu
Salată de vinete cu sâmburi de rodie
Spumă de brânză aromatică și cruton de franzelă
Cocktail de creveți în stil asiatic
Spumă de ton cu Mascarpone
Mixt de măsline marinate cu anchoix și peperoncini
Pachețele de primăvară cu sos Chili
Rulou din brânză Feta în zucchini
Preparat din pește
File de pește alb în crustă aromatică, reducție de somon
cu Lime, salvie și mentă, piure păstârnac cu morcov
Preparat tradiţional
Sărmăluțe în foi de varză cu mămăliguță,
smântâna și ardei iute
Fel principal
Pulpă de pui conﬁt, medalion din ceafă în stil haiducesc,
cartoﬁ cu rozmarin, salată de varză albă
Tort + Prosecco la tort

Meniu
“Last minute 2019” /
“Early booking 2020”
BONUS
Candy bar
Alune și covrigei pe mese
Aranjamente ﬂori
naturale sau artiﬁciale

60 euro
+ 10% taxă de servire

Meniu
“Last minute 2019” /
“Early booking 2020”
Pachet băuturi
Whisky J&B / Long John
Vodca Absolut / Tazovsky
Cremă de Whisky
Vermut Cinzano
Vin alb/roze/roşu sticlă 750 ml DOC
Sucuri carbogazoase
gama Pepsi, Mirinda, 7UP
*Sticlă de 250 ml sau doză 330 ml
Sucuri necarbogazoase
(portocale, mere)
**Cutii la 1L,
servit la pahar de la bar
Apă minerală
carbogazoasă şi
necarbogazoasă

INCLUSE:
Aranjamente ﬂorale naturale sau artiﬁciale
incluse pentru mesele invitaţilor şi prezidiu
Prosecco la primire şi la servirea tortului
Tortul miresei
Wedding planner
Opis
Candy bar
Alune și covrigei pe mese
Ospătari (1 la 2 mese de câte 12 persoane),
1 şef de sală şi 1 barman, personal
curăţenie, personal tehnic din staﬀ
Covor roşu la intrare
Stâlpişori metalici exteriori, cu cordon roşu
Suport pentru opisul de primire a invitaţilor
Mese de cocktail înterior și exterior
(unde permite locația)
Huse de scaune (pentru scaunele de
conferinţă, la scaunele chiavari - fără huse)
Feţe de masă
Căsuţă de dar
Suporţi pentru lumânările
de cununie
Lumini pe ponton şi terasă
(unde permite locaţia)
Generator propriu de curent
(la Jardin des Merveilles)
Rame pentru numerele de mese

WELCOME TO
YOUR BEGINNING

Toate imaginile sunt cu titlu informativ
Prețurile includ TVA
• phb-events.ro • facebook.com/PressHouseBallroom •
• complexjardin.ro • facebook.com/complexjardin •
• carutacubucate.ro • facebook.com/carutacubucate •
• oﬃce@phb-events.ro • 0737 100 100 •

