
 

 
MENIU NUNTA – 1 – ULTRA ALL INCLUSIVE 

 

Intampinare cu vin spumant si piscoturi 

Aperitiv 

Bouchees cu pasta de somon fume 
Salată de pui cu telina 

Biscuite crocant cu salată de icre 
Terină din brânzeturi cu ardei gras 

Rulada de pasăre cu ou de prepeliță 
Frigarui de mozzarella cu rosii cherry 

Bruscheta bavareza cu porc 
Chiftelute cu susan si cu mac 

Tartă cu salată de vinete 
Salam de Sibiu 

 Castraveți verzi 
Măsline. 

 
Peste 

 File de șalău Bon Femme servit cu ratatouille de legume și sos butter lemon, lămâie. 
 

Sărmăluțe  
Sărmăluțe tradiționale servite cu varză călită și bacon, mămăliguță, ardei iute și smântână. 

 
Mixed grill 

Friptură de porc bavareză cu sos brun și rulada de pui in crusta de prosciutto, servite cu garnitură de 
cartofi aurii și ciuperci caramelizate, și ardei capia copt. 

 
Chifle 

Mix de alune si covrigei 

Tortul miresei 

 

Open Bar nelimitat 

Whisky: J&B, Jim Beam, Johnnie Walker Red Label 

Vodka: Smirnoff  

Whisky Cream Carolans, Cinzano alb si rosu, Tequila 

Long Drinks: Gin Tonic, Campari Orange 

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

Vin Crama Cotnari – ZAZ: Tamaioasa Romaneasca alb demisec, Busioaca de Bohotin rose demisec, 

Feteasca Neagra rosu demisec 0.75l 

Crama Rasova – Moft: Sauvignon Blanc alb demisec, Merlot rose demisec, Feteasca Neagra rosu 

demisec 0.75l 

 



 

Bere: Tuborg alcoolica si non alcoolica 0.33l 

Cidru: Somersby 0.33l 

 

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7UP 

Prigat de portocale, Prigat de piersici, suc de grapefruit, suc de mere, Mirinda limonetto 

Apa plata si apa minerala, Apa tonica 

Cafea Espresso, Cappuccino si Espresso fara cofeina. 

 

Servicii incluse 

Camera speciala pentru miri 

Aranjamente florale pentru fiecare masa  

Aranjament floral central pentru Prezidiu 

Instalatie de lumini  

Sonorizare, microfoane wireless 

Parcare disponibila pe toata durata evenimentului 

DJ profesionist 

 

 

*CONSUM NELIMITAT DE BAUTURI PE TOATA DURATA EVENIMENTULUI 

REMIZA(contravaloare servicii)este de 10% peste valoarea meniului ales de beneficiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MENIU NUNTA – 2 – ULTRA ALL INCLUSIVE 

 
Intampinare cu vin spumant si piscoturi 

 
Aperitiv 

Bouchees cu pasta de somon fume 
Salată de pui cu telina 

Biscuite crocant cu salată de icre 
Terină din brânzeturi cu ardei gras 

Rulada de pasăre cu ou de prepeliță 
Frigarui de mozzarella cu rosii cherry 

Bruscheta bavareza cu por 
Chiftelute cu susan si cu mac 

Salam de Sibiu 
Castraveți verzi 

Măsline. 
 

Peste 
File de somon in crusta de susan servit cu ratatouille de legume, pesto de pătrunjel, sos butter lemon 

si lămâie. 
 

Sărmăluțe  
Sărmăluțe tradiționale servite cu varză călită și bacon, mămăliguță, ardei iute și smântână. 

 
Mixed grill: 

Muschiulet de porc Wellington cu sos de piper verde, 
Rulada de pui in crusta de prosciutto,  
Cartofi aurii și ciuperci caramelizate, 

Salata de ardei capia copt. 
 

Chifle  
Mix de fistic și alune de pădure pe fiecare masă 

Tortul miresei 

 

 

Open Bar nelimitat 

Whisky: Whisky J&B, Jim Beam, Johnnie Walker Red Label,   

Vodka: Smirnoff  

Whisky Cream Carolans, Martini alb si rosu, Cinzano alb si rosu, Tequila, Metaxa Brandy, Rom Havana 

Long Drinks: Gin Tonic, Campari Orange, Cuba Libre, Bloody Mary, Strongbow Apple Cider 

 

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

Vin Crama Cotnari – ZAZ: Tamaioasa Romaneasca alb demisec, Busioaca de Bohotin rose demisec, 

Feteasca Neagra rosu demisec 0.75l 



 

Crama Rasova – Moft: Sauvignon Blanc alb demisec, Merlot rose demisec, Feteasca Neagra rosu 

demisec 0.75l 

 

Bere: Tuborg alcoolica si non alcoolica 0.33l 

Cidru: Somersby 0.33l 

 

Pepsi Pepsi light, Mirinda, 7UP 

Prigat de portocale, Prigat de piersici, suc de mere, suc de grapefruit, Mirinda limonetto 

Apa plata, apa minerala si Apa tonica. 

Cafea Espresso, Espresso fara cofeina, Cappuccino, Frappe. 

 

Servicii incluse 

Camera speciala pentru miri 

Aranjamente florale pentru fiecare masa  

Aranjament floral central pentru Prezidiu 

Instalatie de lumini  

Sonorizare, microfoane wireless 

Parcare disponibila pe toata durata evenimentului 

DJ profesionist 

Candy Bar 

Fruit Bar 

 

*CONSUM NELIMITAT DE BAUTURI PE TOATA DURATA EVENIMENTULUI 

REMIZA(contravaloare servicii)este de 10% peste valoarea meniului ales de beneficiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MENIU NUNTA – 3 – ULTRA ALL INCLUSIVE 
 

Intampinare cu vin spumant si piscoturi 
 

Gustare rece 
Cocktail din fructe de mare cu crevete 

Ruladă de pui în prosciutto 
Drob de pasăre cu ou de prepeliță 

Tarta cu salata de vinete 
Terină de foie gras 

Ruladă de șvaițer cu struguri 
Biscuite crocant cu salată de icre 

Tartar de somon afumat 
Trilogie de brânzeturi cu ardei gras 

Terină din macrou afumat 
Măsline kalamata și verzi de Sicilia 

Castraveți verzi 
Roșii cherry. 

 
Peste 

File de somon in crusta de migdale și frigaruie de creveti servite cu ratatouille de legume, sos butter 
lemon si lămâie. 

 
Sărmăluțe  

Sărmăluțe tradiționale servite cu varză călită și bacon, mămăliguță, ardei iute și smântână. 
 

Mixed grill 
Trio mixt de carne - muschi de vita, rulada de pui in crusta de prosciutto, muschiulet de porc 

Wellington (sau cotlet de berbecut) și sos de piper verde, 
Cartofi aurii și ciuperci caramelizate, 

Salata de ardei capia copt. 
 

Chifle  
Mix de fistic și alune de pădure pe fiecare masă 

Tortul miresei 

 
 

Open Bar nelimitat 

Whisky: J&B, Jim Beam, Johnnie Walker Red Label 

Vokda: Smirnoff 

Whisky Cream Baileys, Cinzano alb si rosu, Tequila, Metaxa 

Long drinks:  Campari Orange, Gin Tonic, Vodca Cola, Vodca Orange, Cuba Libre, Bloody Marry 

Cocktailuri diverse 



 

 

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

Vin Crama Cotnari – ZAZ: Tamaioasa Romaneasca alb demisec, Busioaca de Bohotin rose demisec, 

Feteasca Neagra rosu demisec 0.75l 

Crama Rasova – Moft: Sauvignon Blanc alb demisec, Merlot rose demisec, Feteasca Neagra rosu 

demisec 0.75l 

Bere: Tuborg alcoolica si non alcoolica 0.33l 

Cidru: Somersby 0.33l 

 

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7UP 

Prigat de portocale, Prigat de piersici, suc de grapefruit, suc de mere, Mirinda limonetto  

Apa plata, apa minerala si Apa tonica 

Cafea Espresso, Espresso fara cofeina, Cappuccino, Frappe. 

 

Servicii incluse 

Camera speciala pentru miri 

Aranjamente florale pentru fiecare masa  

Aranjament floral central pentru Prezidiu 

Instalatie de lumini  

Sonorizare, microfoane wireless 

Parcare disponibila pe toata durata evenimentului 

DJ profesionist 

Candy Bar 

Fruit Bar 

 

*CONSUM NELIMITAT DE BAUTURI PE TOATA DURATA EVENIMENTULUI 

REMIZA(contravaloare servicii)este de 10% peste valoarea meniului ales de beneficiar 

 

 


