Ofertă pentru organizarea meselor festive la
Valea lui Liman 2018
MENIU CLASIC ( 100 lei/pers.)
1.Gustare rece :
Rol şuncă à la russe

80 g

Roşii cu pastă de vinete

60 g

Chifteluţe speciale (sau pastramă de pui)3 bucăţi
Aperitiv Doboş

50 g

Salam uscat (două sortimente) 50 g
Caşcaval natur

50 g

Măsline negre

50 g

Icre aşezate pe pat de salată verde
Ardei cu pastă de brânză

35 g

Castravete cu icre de brânză 35 g
2.Supă de pui de casă cu tăiţei sau tarhană

3.Sărmăluţe bănăţene 4 bucăţi
Mămăliguţă românească 100 g
Costiţă la cuptor 50 g

25 g

Smântână 25 g
4.Preparat de bază :
- Friptură de porc împănată la cuptor
120g
- Şniţel din piept de pui parizian sau umplut cu ciuperci/cu creier/cu legume)80 g 1bucată
- Cartofi piure cu unt ½ + Legume mexicane ½ (sau gratinaţi/wedges/pilaf/ciuperci)
- Salată asortată de sezon (roşii+varză+castraveţi)
5.Desert : Laborator cofetărie cu comanda clientului

PRODUSE DE LA BAR :
Cafea espresso

1/pers

Apă minerală(Dorna/Poiana Negri) 2,5L st /4 persoane
Sucuri Gama Coca-Cola la 2 L 1st/4 persoane
Bere Timisoreana/Ursus/Tuborg 1sticla

Din partea casei :
Primirea invitaţilor în mod festiv de către personalul
Complexului
Amenajaea decorului sălii ‚într-un mod plăcut( naproane la
alegerea clientului, şervetele, alte accesorii)
Fântână cu 5 etaje cu ciocolată Belgiana şi frigărui din fructe
naturale

La un numar de peste 50 de persoane vă oferim :
Un Apartament Nupţial cu pat matrimonial
Sărăţele cu brânză şi caşcaval
Fructele asortate pentru bufetul de fructe
Băuturile spirtoase se pot aduce de către client!

Observatii:
1. La evenimentele sub 100 de persoane se alocă doar terasa interioară
a restaurantului nostru.
2. La evenimentele peste 100 de persoane se alocă terasa interioară a
restaurantului nostru și sala mică a acestuiă.
3. La evenimentele peste 180 de persoane se alocă terasa interioară a
restaurantului nostru, sală mică a acestuia și separeul.
4. Taxe suplimentare: pentru restaurant 3500 lei/noapte
pentru separeu 1500 lei/ noapte
5. Servicii pentru amenajarea sălii: fete de masă din brocard ivy,
naproane diferite modele si funde bordo sau maro la pretul de 3
lei/pers. În acest pret este inclusă si amenajarea prezidiului!

