


Din atâtea mâncăruri alese să          
tot alegeți până ce orânduiți  un 

meniu pe gustul inimii.



Meniu ZAVAIDOC
301 lei

APERITIV
• Terina de porc cu prune uscate si mar
• Parfait de ficat de pui
• Somon cu crema de branza
• Rulada de dovlecel la gratar cu crema de branza
• Chiftelute din curcan
• Pastrama de porc
• Carnati babic buzoieni
• Icre de crap
• Legume proaspete 
• Măsline Kalamata

PEȘTE
File de dorada cu ierburi aromatice in sos de unt cu rosii cherry si vin alaturi de broccoli sote

SĂRMĂLUȚE 
• Sărmăluțe învelite în foi de varză servite cu mamaliga, smântână și ardei iute 

FRIPTURĂ
• Rulada de porc servite cu sos de hribi alaturi de cartof confiati
• Salată de sfecla cu hrean

BAR DE FRUCTE PROASPETE
ALUNE ȘI COVRIGEI
PÂINE DE CASĂ



Meniu ALAHAMBRA
305lei

APERITIV
• Mousse de branzeturi cu ceapa verde
• Pastrama de vacuta pe pat de aragula cu sos de hrean
• Somon afumat cu crema de branza si ciboulette
• Prosciuto asortat cu pepene galben
• Salata batog
• Rulada de pui cu legume 
• Chiftelute traditionale
• Legume proaspete
• Măsline Kalamata
PEȘTE
File de pastrav pregatit cu ierburi aromate , sos de unt cu lamiae servit cu legume sote

SĂRMĂLUȚE 
• Sărmăluțe învelite în foi de varză servite cu mamaliga, smântână și ardei iute 

FRIPTURĂ
• Muschiulet de porc si pulpa de pui srvite cu tarta de cartofi la cuptor
• Salata asortata

BAR DE FRUCTE PROASPETE
ALUNE ȘI COVRIGEI
PÂINE DE CASĂ



Meniu ELISABETA 
345 lei

APERITIV
• Piept de rata afumat pe pat de aragula cu dulceata de afine
• Pastrama de vacuta cu sos de hrean
• Terina de curcan cu caise confiate
• Rulou de dovlecel umplut cu crema de branza picante si rosii uscate
• Carnati babic
• Salată de batog
• Blue cheese cu nuca si miere
• Legume proaspete 
• Măsline Kalamata
PEȘTE
File de dorada cu sos butter lemon servia cu ratatouille de legume

SĂRMĂLUȚE
• Sărmăluțe învelite în foi de varză servite cu mamaliguta, smântână și ardei iute

FRIPTURĂ
• Mușchi file de porc si piept de curcan servit cu sos de ciuperci salbatice alaturi de cartofi cu rozmarin si cascaval
• Salata de varza alba si rosie
BAR DE FRUCTE PROASPETE
ALUNE ȘI COVRIGEI
PÂINE DE CASĂ



Meniu VICTORIA
353 lei

APERITIV
• Tartine cu icre roșii
• Terina de foie gras din ficat de rață cu crutoan de baghetă cu fructe confiate și dulceață de ceapă
• Tartar de somon afumat cu carpacio de castravete
• Trilogie de brânzeturi franțuzești – Brie, Cedar, Blue Cheese, nucă, miere, struguri
• Pătură de prosciutto de parma pe pepene galben
• Pastramă de piept de rață cu caramel de portocală
• Ruladă de zuchinni cu cream cheese, roșii uscate și ciboulette
• Legume proaspete 
• Măsline Kalamata
PEȘTE
• File de biban de mare cu sos de unt, lămâie si capere , servit cu legume coapte

SĂRMĂLUȚE 
• Sărmăluțe învelite în foi de varză servite cu mamaliga, smântână și ardei iute 

FRIPTURĂ
• Antricot Uruguay , sos de pipier verde și muștar servite cu pomme duchese și morcovi glace

BAR DE FRUCTE PROASPETE
ALUNE ȘI COVRIGEI
PÂINE DE CASĂ



Meniu ZARAZA
362 lei

APERITIV
• Parfait din ficat de rață
• Pastramă de vacă în crustă de piper
• Chifteluțe de curcan cu tarhon
• Rulou de somon afumat cu pasta de brânză picantă
• Salată de batog
• Frigărui de roșii cherry și mozzarella Bocconcini 
• Legume proaspete
• Măsline Kalamata
PEȘTE
• File de dorada cu ierburi la cuptor în sos de unt servit cu legume sote

SĂRMĂLUȚE
Sărmăluțe învelite în foi de varza servite cu mamaliga ,smântână si ardei iute

FRIPTURĂ
• Antricot de vita servite cu cartofi copți 
• Salata de ardei copt

BAR DE FRUCTE PROASPETE
ALUNE ȘI COVRIGEI
PÂINE DE CASĂ



Pachet de băuturi nelimitat non-alcoolice
52.0 lei/ persoană

Produse gama Pepsi: Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess

Produse Prigat

Limonadă

Apă plată și minerală

Espresso, Cappuccino, Caffe Latte, Cafea americană



Pachet de băuturi nelimitat alcoolice
91.0 lei/ persoană

Vin spumant
Vinul casei alb/ roșu/ rose la carafa de 1L

Berea casei – rețeta casei
Whiskey J&B Rare și Johnnie Walker Red Label

Whisky Coke
Vodka Absolut

Vodka Tonic
Campari

Campari Orange
Gin Gordon’ s

Gin tonic
Cinzano Alb/ Rosu

Țuică



Pachet de băuturi nelimitat alcoolice
112.0 lei/ persoană

Vin spumant
Sauvignon Blanc, Nec Plus Ultra - Jidvei

Fetească Neagră, Castel Huniade - Recas
Berea casei – rețeta casei

Whiskey J&B  și Jack Daniels
Whisky Coke

Vodka Absolut
Vodka Tonic

Campari
Campari Orange

Gin Gordon’ s
Gin tonic

Cinzano Alb/ Rosu
Palincă

*daca achizitionati un pachet de bauturi alcoolic si cel non-alcoolic, puteti beneficia de un discount de 25% din valoarea lor.



HANUL VĂ FACE CADOURI ALESE DE NUNTĂ:

Manager de eveniment dedicat și priceput 

Scaune și mese decorate cu dichis 

Bucătar chef hărăzit evenimentului 

Testarea meniului după iscălirea contractului 

Serviciu de hostessing pe toată durata evenimentului 

Masă boierească pentru miri și nași 

10% din valoarea mesei se transformă în tratație cu ștaif, adică puncte Out4Food numai bune de consumat 

Șampanie și voie bună din partea casei 



NUNTA SE POATE ORÂNDUI DUPĂ BUNUL PLAC:

Oranjeria cu o capacitate maximă de 130 locuri.

Sala va fi exclusiv rezervată pentru dumneavoastră pe toată durata evenimentului.

Nu există taxe ascunse pentru serviciile și produsele aduse de client: chirie, taxă pentru DJ/ 
formație sau taxă pentru decorațiuni.

Pentru toate evenimentele organizate în restaurant sau oranjerie, consumația minimă este de 
40.000 lei



Servicii optionale:

• Candy bar 30.0 lei/pers – Restaurant Hanu’Berarilor Casa Soare

• Dansuri de societate si latino – Grupul Contesina 0745031332

• Dansuri populare – Grupul Altita 0723305416

• DJ – Adrian Anghel 0722268471

• Taraf (vioara, pian, acordeon, clarinet/tambal) – Valentin Albesteanu 0723403057

*la cerere va putem recomanda si alte servicii:foto si video, alte aranjamente/decoratiuni
,formatie, entertainment copii




