Your special moment begins with us!

Transformăm momente în amintiri!
Alege sa sarbatoresti cel mai important eveniment din viata ta intr-un
cadru natural mirific, departe de stresul cotidian, unde luxul si serviciile
hotelului Edelweiss**** creioneaza povestea nuntii tale!

Tu alegi locaţia,
noi ne ocupăm de poveste!
Hotel Edelweiss**** din Poiana Braşov vă pune
la dispoziţie pentru celebrarea evenimentelor
unice din viaţa dumneavoastră un restaurant
elegant cu influenţe austriece cu o capacitate
de 70 locuri şi sala Vienna (capacitate 85 locuri)

Cadoul nostru pentru bebelus
Apartamentul Deluxe

Degustare Meniu

Gratuit in timpul petrecerii

Pentru doua persoane

Organizator Eveniment
Responsabil pe toată durata
desfăşurării evenimentului

Alte facilitati gratuite
Cameră dublă DELUXE pentru naşi | Tarife speciale la cazare pentru invitaţi

Meniuri
I. GUSTARE
• Roşie cu salata de cruditati
• Prosciutto melone
• Tartine cu somon fume şi măsline verzi
• Ruladă austriacă de curcan
• Frigărui de camembert şi struguri
• Mousse de Gorgonzola şi Brie
• Coşuleţ cu icre de ştiucă
• Mozzarella Capresse
II. PEŞTE

I. GUSTARE
• Mousse de Gorgonzola şi Brie
• Doboş suncă cu caşcaval
• Ruladă de caşcaval cu şuncă de Parma
• Rulou din piept de pui cu bacon
• Tartine cu somon fume şi măsline verzi
• Chifteluţe cu susan
• Tartine cu icre de ştiucă şi somon
• Frigărui capresse
• Frigarui Camembert si struguri
II. PEŞTE

File de pastrav în fulgi de porumb
• orez cu legume
• lămâie

File de şalău în crustă de migdale cu sos Butter
lemon
• orez sălbatic
• lime

III. FRIPTURĂ

III. FRIPTURĂ

Duo din cotlet de porc & pulpa de pui
• sos brun Spaniol
• cartofi gratinaţi
• salată de varză

Muşchiuleţ de porc la cuptor cu sos de Gorgonzola
si ciuperci
• cartofi copţi cu Rozmarin

I. GUSTARE
• Tartine cu icre de ştiucă şi somon
• Duo tartar de somon şi ton
• Muslitos cu sos cocktail
• Trandafir de somon cu măsline verzi umplute cu
Anchois
• Ruladă de curcan umplută cu fructe
confiate
• Mozzarella Capresse
• Ruladă de schwaitzer cu mousse de brânzeturi fine
• Prosciutto melone
• Tartine cu piept de raţă afumat
sau
• Carpacio de vita cu rucola si rosii Chery, migdale si
parmezan
II. PEŞTE
File de Somon Canadian
• risotto stins cu şampanie
• sos Olandez
III. FRIPTURĂ
Duo din muşchi de vită & muschiulet de porc
• piure Frantuzesc
• sos Toscan de hribi si trufe

Pachete de bauturi
OPEN BAR
(nelimitat pe toată perioadă evenimentului)
Whiskey: J&B,
Vodkca: Smirnoff Red
Cognac: Vinars Jidvei
Campari
Cocktail-uri cu alcool: Campari orange,
Vin alb: Sauvignon Blanc/ Domeniile Sâmbureşti
Vin roşu: Cabernet Sauvignon/Domeniile Sâmbureşti
Bere: Ursus
Espresso
Ceai (diferite sortimente)
Băuturi răcoritoare carbogazoase: Cola, Fanta, Sprite
Băuturi răcoritoare necarbogazoase: Granini
portocale/mere/visine
Apă plată/minerală

OPEN BAR
(nelimitat pe toată perioadă evenimentului)
Whiskey: Chivas Regal
Vodka: Absolut
Cognac: Martell VS
Rom: Captain Morgan
Liqueur: Sheridan’s
Gin Beffeeater, Martini
Campari, Jagermeister
Cocktail-uri cu alcool: Campari orange, Gin tonic, Cuba
Libre, Martini
Cocktail-uri fără alcool: Cinderella, Green Apple
Vin alb: Sauvignon Blanc/Segarcea Prestige/Domeniile
Coroanei
Vin roşu: Cabernet Sauvignon/Segarcea
Prestige/Domeniile Coroanei
Vin roze: Tamaioasa Roze
Bere: Edelweiss, Peroni
Espresso/ Cappuccino/ Caffe Latte
Ceai (diferite sortimente)
Băuturi răcoritoare carbogazoase: Cola, Fanta, Spite
Băuturi răcoritoare necarbogazoase: Granini
portocale/piersici/mere
Red bull
Apă plată/minerală

OPEN BAR
(nelimitat pe toată perioadă evenimentului)
Whiskey: Jack Daniel’s
Vodka: Finlandia
Cognac: Brancoveanu XO
Gin Beffeeater, Campari
Cocktail-uri cu alcool: Campari orange, Gin tonic,
Vin alb: Budureasca Premium Chardonnay
Vin roşu: Budureasca Premium
Feteasca Neagra
Bere: Stella Artois
Espresso/Cappuccino
Ceai (diferite sortimente)
Băuturi răcoritoare carbogazoase: Cola, Fanta
Băuturi răcoritoare necarbogazoase: Granini
portocale/mere/visine
Apă plată/minerală

162 Poiana Soarelui street, 500001, Poiana Brasov
0731 326 413
rezervari@hotel-edelweiss.ro
office@hotel-edelweiss.ro

www.hotel-edelweiss.ro

