
Craciun Fericit!
Bucura-te de magia Sfintei Sarbatori de Craciun
La Hotel Edelweiss **** Poiana Brasov

SEJUR 23-27 DECEMBRIE 2019



Pachete / 2 persoane

Pachetul include:
- Patru nopţi de cazare cu mic dejun

  23 Decembrie
 - Primirea oaspeţilor cu mere coapte / gustare tradiţională ( şorici, jumări, 
          branzeturi, paine de casă )
 - vin / ţuică

  24 Decembrie
 - Tăierea porcului si foc de tabara între 13:00 şi 16:00 cu vin fiert/ţuică fiartă şi 
 atmosferă întreţinută de lăutari;
 - Cină tradiţională in Ajunul Craciunului (Pomana porcului şi preparate 
 proaspete din porc) cu muzică live, formaţia “Băieţii din Ardeal”, 19:00-02:00.
 - Întâlnirea cu Moş Crăciun, cadouri şi premii supriză oferite copiilor;
 - Formaţie colindători

  25 Decembrie
 –Pranz traditional ( bufet) intre orele 13.00-16.00
 
 - Cină Festivă de Crăciun cu muzică LIVE - Formatia Baietii din Ardeal, 
    Cover- Silvia Preda- Vocea Romaniei
 - Acces gratuit la EdelSpa (saună uscată şi Jacuzzi)
 - TVA / taxă de salvamont / taxa de statiune
 - Garderobă de schi, Wi-fi, parcare închisă şi monitorizată video.

* Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile și nu se cumulează cu alte oferte 

SEJUR 23-27 DEC 2019

Optional cu plata : extensie cazare 21, 22 si 27, 28 Decembrie 

Dubla Standard /Twin
830 € / camera

Dubla Premier
850 € / camera

Dubla Deluxe
890 € / camera

Garsoniera
1030 € / garsoniera

Apartament Family
1110 € / apartament

Apartament Deluxe
1310 € / apartament

Apartament Superior
1150 € / apartament



PLATOU TRADIŢIONAL

    • Slănină de Mangaliţa, jumări proaspete
    • Şorici, tobă, caltaboş
    • Muşchi porc, pastramă oaie, cârnaţi afumaţi
    • Urdă, caş afumat, telemea, brânză Bourdouf
    • Mix de legume proaspete (ceapă roşie, 
      castraveţi, 
      roşii, ridichi, ardei gras)

 

MAIN COURSE

    • Pomana porcului cu mămăliguţă
    • Ceafă de porc la grătar, cotlet de porc la grătar
    • Şniţel de pui

GARNITURI & SALATE

    • Cartofi cu rozmarin la cuptor
    • Orez sârbesc
    • Salată de murături asortate, salată de varză
    • Salată de vinete

DESERT

    • Placintă tradiţională cu mere
    • Cozonac

PACHET BAUTURI

    • Whiskey: J&B,
    • Vinul casei Alb/Rosu
    • Bere: Ursus
    • Tuica/Visinata
    • Espresso/Cappuccino
    • Ceai (diferite sortimente)
    • Băuturi răcoritoare carbogazoase: Cola, Fanta, 
       Sprite
    • Băuturi răcoritoare necarbogazoase: Granini 
       portocale/piersici/visine
    • Apă plată/minerală

Cina traditionala
Cu preparate proaspete din porc
24 Decembrie
Bufet—19:00-02:00 

Facilitati copii
Copiii cu varsta de pana la 6 ani 
beneficiaza de gratuitate la cazare si masa 
in conditiile in care folosesc acelasi pat cu 
parintii.

Pentru copii cu varsta cuprinsa intre
6 si 12 ani se achita 50 % din valoarea  
eniurilor si patul suplimentar integral 
pentru camerele duble, iar pentru 
apartamente se achita 50 % din valoarea 
meniurilor.

Pentru camerele duble copiii cu varsta de 
peste 12 ani achita integral patul 
suplimentar si meniurile.

Pentru apartamente copiii cu varsta de 
peste 12 ani achita integral doar meniurile.

5% Early BookingRezervari:
Plata integrală până la

01.12.2019

rezervari@hotel-edelweiss.ro
o�ce@hotel-edelweiss.ro

0731.326.413



Pranz traditional
25 Decembrie
Bufet—13:00-16:00

Cina Festiva
25 Decembrie
Servirea la farfurie- 20:00-05:00

CIORBE

    • Ciorbă de burtă
    • Ciorbă de vacuţă
    • Smantană /ardei iute 

 

PREPARATE DE BAZĂ

    • Pulpe de pui la cuptor
    • Păstrav la grătar
    • Sărmăluţe 

GARNITURI

    • Piure de cartofi
    • Orez cu legume
    • Mămăliguţă

BAR DE SALATE

    • Murături asortate
    • Salată de varză
    • Bureţi muraţi
    • Sos de usturoi

DESERT

    • Prajituri asortate
    • Cozonac

APĂ PLATĂ/MINERALA 

GUSTARE

    • Mousse de Gorgonzola şi Brie
    • Piept de raţă afumat
    • Ruladă de caşcaval cu şuncă de Parma
    • Rulou din curcan cu fructe confiate
    • Tartine cu somon fume şi măsline verzi
    • Chifteluţe cu susan
    • Tartine cu icre de ştiucă şi somon
    • Frigărui capresse
    • Frigarui Camembert si struguri
    • Duo tartar de somon şi ton

PEŞTE

    • Duo din file de somon canadian şi file de doradă 
regală cu risotto aromatizat cu prosciutto de Parma şi 
castraveţi cu sos butter lemon.

MAIN COURSE

    • Duo din muschiuleţ de porc la grătar si muschi de 
vită la cuptor, sos de mustar Dijon.
    • Garnitură: piure Rockford aromatizat cu trufe.

DESERT

    • Pară Helen cu sos Tirolez si ingheţată asortată

PACHET BAUTURI

    • Whiskey: Jack Daniel’s, J&B
    • Vodka: Finlandia
    • Cognac: Vinars Jidvei
    • Gin Be�eeater, Campari
    • Cocktail-uri cu alcool: Campari orange, Gin tonic
    • Cocktail-uri fără alcool: Green Apple, Cinderella
    • Vin alb: Domeniile Sâmbureşti Chardonnay
    • Vin roşu: Domeniile Sâmbureşti/ Cabernet 
Sauvignon
    • Vin roze: Domeniile Sâmbureşti/ Rose
    • Espresso/Cappuccino
    • Ceai (diferite sortimente)
    • Băuturi răcoritoare carbogazoase: 
Cola, Fanta, Sprite
    • Băuturi răcoritoare necarbogazoase: 
Granini portocale/piersici/visine
    • Apă plată/minerală
    • Red Bull 



162 Poiana Soarelui street, 500001, Poiana Brasov
0731 326 413

rezervari@hotel-edelweiss.ro
o�ce@hotel-edelweiss.ro

www.hotel-edelweiss.ro


