
 

Condiții pentru un eveniment 

și exemple de meniu 

 

Locatia noastra este potrivita pentru evenimente cu mai putine persoane: o logodna 
frumoasa, eventual oficiata in gradina, un botez pana in 32 de persoane intr-un singur salon sau 
50-60 persoane in ambele saloane, sarbatorirea zilei de nastere, prezentari de produse, un 
weekend romantic... 
 
 Restaurantul nostru are un salon la parter cu o capacitate maxima 32 persoane: doua 
mese de 12  persoane/max 13, o masa de 8 persoane, mese paralele intre ele.  
 Salon de la etaj are o capacitate 20, maxim 24 persoane.  
 Putem sa organizam mese festive numai dacă numărul invitatilor dumneavoastra se 
încadrează cu numărul de locuri la mesele din interior. Servirea felurilor principale din meniul 
ales  se  face doar la locurile rezervate în cele doua saloane.  Daca timpul permite în gradina se 
pot servi bauturi desert, mici gustari . In funcție de numărul invitatilor dumneavoastra putem sa 
retinem una - doua mese sau mai multe mese. Ne asiguram în felul acesta ca oaspetii noștri sa 
se   poată bucura de gradina dar sa aibe și un loc în saloanele de la interior în caz de vreme 
nefavorabila. 
 Va rugam sa ne trimiteți toate dorințele dumneavoastră pentru a putea sa va facem un 
meniu personalizat. Dacă doriți sa va incadrati cu meniul de masa intr-un anumit pret sa 
specificati.  
 Avem rugamintea sa citiți cu atenție și condițiile în care putem organiza noi evenimente, 
după care așteptăm mailul dvs. După ce ați studiat ofertele, iar noi am reușit sa va facem un 
meniu conform gusturilor și care sa intre în bugetul dorit, putem sa stabilim o intalnire. 
 

Un exemplu de meniu cu intervale orare: 
(prețurile variază, în jur de 25 euro) 

 
Varianta întâi 

 
Ora 13.00 

gustare la farfurie: 
salata vinete 1cupa 

branzeturi asortate 100gr 
oua umplute cu salata de ciuperci  1buc 

salata boeuf 1cupa 
muschiulet de porc cu hrean 2 buc 

 
Ora 14.30 

ciorba de perisoare a la grec 
 

Ora 16:30 
felul principal 

piept de curcan  umplut cu spanac și  cartofi ducesse, sos cascaval 
 

Ora 18.00 
desert: tort trifazic, cu ciocolata, caramel, cafea 

 
 



 

  
 
 

Varianta a doua 
 

Ora 13.00 
clatite cu trei gusturi: cu branza, cu piept de pui și telina, cu ciupercute 

 
Ora 14.30 

ciorba de pasare 
 

Ora 16.00 
friptura de vita cu sos vanatoresc si cu paste de casa 

 
Ora 17.30 

sacher – torte 
 
 
 
 

 
Varianta a treia 

 
Ora 14.00 
pe masa: 

aranjament fructe 
farfurioare cu unt aromat cu ierburi 

paine prajita (neagra, cu seminte si paine neprajita) 
 

Ora 14.30 
gustare calda la farfurie: 

file salau sau pastrav somonat in sos cu ghimbir, 100gr 
dovlecel si ciupercute in aluat foietaj 150gr 

 
Ora 16.30 

friptura mistret  la tava, porție între 150gr-170gr 
sufleu conopida, cartofi si brocoli 

salata ardei copt 
 

Ora 18.00 
desert: tort Dolores (cu ciocolata alba și merisoare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Varianta a patra 

 
Ora 15.00 

primire cu placinte taranesti: cu ceapa, branza si varza 
 

Ora 15.30 
supa cu taitei de casa 

 
Ora 16.00  

inghetata doua cupe : ciocolata si vanilie 
 

Ora 16.30-17.00 
piept de pui in stil italian 150gr+50gr 

feliute de porc cu mar si ghimbir 1/2 portie 
piure de cartofi 

salata de varza cu morcov si seminte dovleac 
 

ora 18.30-19.00 
tort cu banane, crema vanilie și ciocolata 

  
  

Informații generale 
  

1. Bauturi bar 
Nu include și se plătește SEPARAT: 

 carafe cu limonada pe mese (recomandam) 

 apa, cafea , suc (avem sortimente din gama pepsi la sticle de 250 ml, apa minerala 
Borsec la sticla 0.750ml) 

Informativ costul bauturilor este intre 15ron si 50 ron, media este de 30 ron/pers depinde de 
durata evenimentului, felul si numarul bauturilor. 
Exista posibilitatea : 

1. sa facem un pachet de bauturi de persoana cu un anumit buget 
2. sau sa alegeti cateva bauturi din care vom servii clientilor. 
3. sa aduceti dumneavoastra bauturile alcoolice cu exceptiia berii, sucurilor si a apei.  În 

cazul acesta se percepe o taxa de sala de 500ron 
  

2. Programul 
Restaurantul il avem deschis intre orele 13.00 si 22.00 (excepție: dacă  se rezerva și camera de 
la parter, iar evenimentul se desfășoară în salonul de la parter, ora finala este de 23.00) 
Acestea sunt orele in care noi putem  desfasura evenimente atat la interior cat si in gradina. 
Vă rugăm să ne comunicați în cazul în care doriți sa rămâneți după ora 22.30. Pentru depășirea 
orei de program se aplica următoarele taxe: 

 intre ora 23.00 si 24.00 taxa este de 100ron 

 intre ora 24.00 și ora 1.00 taxa este de 200ron 

 dupa ora 1.00 pentru fiecare ora sau fracțiune ora taxa este de 300ron  
 
 
 
 



 

3. Pregatirea meselor pentru festivitate 

 cu fete de masa albe si servetele de panza, lumanari 

 in cazul in care doriti fete de masa colorate cu o anumita nuanta, imbracaminte la 
scaune si funtite trebuie sa va adresati unei persoane specializate cu astfel de amenajari 
(va putem ajuta si noi cu un numar de telefon) 

 
4. Meniu pentru copii 

 Pentru copiii mai mari de 3 ani recomandam rezervarea unui loc la masa. Dacă doriți  se 
poate face chiar o masa pentru copii (în cazul în care au peste 6 ani). În cazul în care aceștia 
au loc lângă părinți, gustarea sau primul fel este obligatoriu identic cu al adulților și apoi 
urmatorul fel poate fi special pentru copii. 
 Recomandam, în cazul în care aveți copii mici (de exemplu la un botez) rezervarea 
apartamentului   de lângă salon pentru mai mult confort 
 

5. Aranjamente flori 

 puteti opta sa  aduceti dumneavoastra aranjamentele de flori SAU 

 sa aduceti niste flori cu o seara inainte si facem noi aranjamentele (aceste aranjamente 
vor rămâne la noi la terminarea evenimentului) SAU 

 vom pune noi pe mese câte o floare 
 

6. Muzica 

 dispunem de combina, boxe  si cd-uri  cu muzica ambientala 

 exista posibilitatea sa va aduceti dumneavoastra cd cu muzica dorita 
 
 In cazul in care chemati formatie ar fi bine sa stabilim cu cel putin o zi inainte cu acestea 
locul unde vor sta si de ce au nevoie (cabluri, prize, etc) pentru ca totul sa fie bine organizat 
 

7. Avans 
 In momentul in care v-ati decis ca locatia noastra este exact cea ce va doriti pentru 
evenimentul ce doriti sa il organizati, se incheie un contract sau se considera mailurile ca un 
contract si plateste un avans. 
 Avansul este 30% din valoarea meniului ales pentru numarul de persoane estimat ca vor 
veni. 
 Cu o saptamana inainte de eveniment, se comunica numarul exact de persoane si se 
plateste pana la 50% din valoare  meniu calculat. Numărul de meniuri comunicate este numărul 
minim al meniurilor ce se incaseaza. În cazul în care vor veni mai putine persoane meniurile ce 
s-au comandat se vor da la pachet sau se vor pune supliment la platou în funcție de cum 
alegeti. În cazul în care vor veni mai multe persoane vom încerca să preparam aceleași feluri de 
mâncare, acestea se vor plati suplimentar. 
 

8. Plata 
 Se poate face numerar, cu card sau prin ordin de plata 
 Restul de plata se face la terminarea evenimentului sau a doua zi dupa terminarea 
evenimentului 
 

 
 
 
 
 



 

 
9. Rezervare salon 

 Salonul de la parter îl rezervam integral pentru un număr de minim 20pers, (20 meniuri 
plătite) iar salonul de la etaj pentru un număr minim de 15 pers (15 meniuri platite).  
Ne e rezervam dreptul de a ne organiza și a împărți personalul care servește și cel care prepara 
mâncarea. Personalul ce servește va fi in funcție de numărul de invitați și felul preparatelor. 
 
10. Avem rugămintea sa luati în considerare ca nu suntem dispuși să stricăm grădina insaland 
corturi, scene, podiumuri, ringuri de dans. De asemenea, să incercati sa nu rupeți plantele/ 
florile și sa supravegheați copiii. 
 
11. Locația noastră dorește sa organizeze evenimente în care bunul simt, bunul gust și bună 
dispoziție sunt prezente și rămân prezente în amintirea oaspeților nostri. 
 
 Avem rugămintea ca în cazul în care considerați că distracția înseamnă a vorbi vulgar, 
cât mai tare posibil, a face gălăgie și scandal, a se comporta neadecvat și vorbi licențios cu 
personalul care servește, sa ne ocoliți pentru ca nu suntem locatia potrivita pentru 
dumneavoastra. 
 
 Subliniem ca punctul nostru forte este modul în care servim: servim cu multă placere, 
încercăm să fim prezenți atunci când aveți nevoie de noi dar și discreți în aceeași măsură. 
 
 Mulțumim de înțelegere. 
 Vă rog să îmi mai comunicați orice alte sugestie sau orice altă problemă ce nu am luat-o 
în calcul. 
 

Cu cordialitate,  
Obrejan Luminita 

administrator 
  
 
 


