Trăiește din plin magia iubirii!

Sheraton Bucharest Hotel este locația perfectă unde vă puteți împărtăși promisiunile
și dragostea alături de familie și prieteni.
O nuntă de poveste e ceea ce vă propunem! Pentru ca dumneavoastră să vă puteți
relaxa și bucura pe deplin de fiecare moment al nunții, veți avea la dispoziție ajutorul
echipei noastre de profesioniști, începând de la planificarea evenimentului și până
la finalul acestuia. Schimbări de ultim moment și situații neprevăzute vor fi rezolvate
discret, în timp ce ziua dumneavoastră specială se va desfășura fără efort.

Meniu Clasic

Meniu Băuturi

Gustări Reci

Pachet vinuri Domaine Muntean 11 Euro
alb, roșu și roze

84 Euro / persoană

Prosciutto crudo cu fructe de sezon
Terină cu Mousse din Somon fumee cu Ikura
Ouă umplute cu cremă de brânză, chilli și usturoi
Humus cu ardei gras și chipsuri crocante
Terină cu rață și chutney de goji
Tartă cu vinete și ardei gras
Salam de Sibiu
Roșii cherry cu cremă de brânză Feta

Pește

File de salău servit cu ratatouille cu sos de legume

Sarmale

Servite cu șunca de porc la grătar, ardei iute, mămăligă și
smântână

Friptură

Piept de pui, mușchi de porc, cârnați Bucovineni afumați
servit cu cartofi la cuptor cu brânză, ceapă crocantă și
buchetiera de legume

Tort Festiv
Băuturi

Pachet Open Bar nelimitat de băuturi răcoritoare gama
Pepsi, sucuri naturale gama Granini, apă plată / minerală,
selecție cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte,
Macchiato, Decaf) și selecție de ceaiuri.

Prețurile menționate nu includ TVA

Pachet vinuri Regno Cramele Recas 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet vinuri Vin Lacerta Cameleon 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet Open Bar Classic 13 Euro
Whisky Johnny Walker Red, Vodka Smirnoff
Red, Gin Gordons, Rom Captain Morgan alb,
Aperol, Cremă de Whisky Baileys, Bere
Heineken, Bere Heineken zero
Pachet Open Bar Premium 19 Euro
Whisky Johnny Walker Black sau Jack
Daniel’s, Vodka Absolut, Gin Beefeater,
Rom Captain Morgan spiced, Aperol, Cremă
de whisky Baileys, Bere Heineken, Bere
Heineken zero
Pachet Open Bar Luxury 22 Euro
Whisky Chivas 18 Y.O. Vodka Absolut,
Gin Tanqueray, Rom Havana Club, Aperol,
Cremă de whisky Baileys, Fernet Branca,
Tequila, Bere Heineken, Bere Heineken zero

Meniu Silver

Meniu Băuturi

Gustări Reci

Pachet vinuri Domaine Muntean 11 Euro
alb, roșu și roze

94 Euro / persoană

Frigărui de pepene galben cu prosciutto și menta
Somon fumee cu terina de brânză și citrice
Salată de icre de știucă servită în cochilie de stridie
Mozzarella proaspătă cu roșii
Coșulețe crocante cu salată de pui
Trufe din brânză de capră cu fistic
Terină cu rață și chutney de goji
Terină din șuncă și sfeclă roșie cu pătrunjel

Pește

File de somon servit cu cous-cous și legume, sos de ardei
gras și chives

Sarmale

Servite cu șuncă de porc la grătar, ardei iute, mămăligă și
smântână

Friptură

Mix grill cu mușchi de porc în pancetta, piept de pui și
mușchi de vită Noua Zeelandă, servit cu cartofi gratinați
cu brânză, ceapă crocantă și broccoli

Tort Festiv
Băuturi

Pachet Open Bar nelimitat de băuturi răcoritoare gama
Pepsi, sucuri naturale gama Granini, apă plată / minerală,
selecție cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte,
Macchiato, Decaf) și selecție de ceaiuri.

Prețurile menționate nu includ TVA

Pachet vinuri Regno Cramele Recas 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet vinuri Vin Lacerta Cameleon 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet Open Bar Classic 13 Euro
Whisky Johnny Walker Red, Vodka Smirnoff
Red, Gin Gordons, Rom Captain Morgan alb,
Aperol, Cremă de Whisky Baileys, Bere
Heineken, Bere Heineken zero
Pachet Open Bar Premium 19 Euro
Whisky Johnny Walker Black sau Jack
Daniel’s, Vodka Absolut, Gin Beefeater,
Rom Captain Morgan spiced, Aperol, Cremă
de whisky Baileys, Bere Heineken, Bere
Heineken zero
Pachet Open Bar Luxury 22 Euro
Whisky Chivas 18 Y.O. Vodka Absolut,
Gin Tanqueray, Rom Havana Club, Aperol,
Cremă de whisky Baileys, Fernet Branca,
Tequila, Bere Heineken, Bere Heineken zero

Meniu Gold

Meniu Băuturi

Gustări Reci

Pachet vinuri Domaine Muntean 11 Euro
alb, roșu și roze

99 Euro / persoană

Cocktail de creveți cu chives
Terină de pui cu trufe
Acadele din somon fumee cu mărar
Salată de icre de știucă servită în cochilie de stridie
Mini tartă cu roșii cherry și bocconcini
Ou umplut cu roastbeef și cremă de muștar
Quiche cu brânză de capră, ardei gras și măsline Kalamata
Terină din șuncă și sfecla roșie cu pătrunjel
Endive cu salată de legume baby

Pește

File de doradă servit cu ratatouille de dovlecei și vinete cu
sos de roșii și ierburi

Fel Principal

Piept de rață servit cu cartofi dulci, linte și
sos de vișine cu muștar

Friptură

Piept de curcan în pancetta și filet mignon de Noua
Zeelandă, servite cu felii de cartofi în stil pave la cuptor,
legume saute și sos de cognac cu piper negru

Tort festiv
Băuturi

Pachet Open Bar nelimitat de băuturi răcoritoare gama
Pepsi, sucuri naturale gama Granini, apă plată / minerală,
selecție cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte,
Macchiato, Decaf) și selecție de ceaiuri.

Prețurile menționate nu includ TVA

Pachet vinuri Regno Cramele Recas 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet vinuri Vin Lacerta Cameleon 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet Open Bar Classic 13 Euro
Whisky Johnny Walker Red, Vodka Smirnoff
Red, Gin Gordons, Rom Captain Morgan alb,
Aperol, Cremă de Whisky Baileys, Bere
Heineken, Bere Heineken zero
Pachet Open Bar Premium 19 Euro
Whisky Johnny Walker Black sau Jack
Daniel’s, Vodka Absolut, Gin Beefeater,
Rom Captain Morgan spiced, Aperol, Cremă
de whisky Baileys, Bere Heineken, Bere
Heineken zero
Pachet Open Bar Luxury 22 Euro
Whisky Chivas 18 Y.O. Vodka Absolut,
Gin Tanqueray, Rom Havana Club, Aperol,
Cremă de whisky Baileys, Fernet Branca,
Tequila, Bere Heineken, Bere Heineken zero

Meniu Platinum

Meniu Băuturi

Gustări Reci

Pachet vinuri Domaine Muntean 11 Euro
alb, roșu și roze

111 Euro / persoană

Tartar de ton cu alge de mare și tobiko
Terină de pui cu trufe
Torchon din ficat de rață cu mostarda de fructe
Papiote din castravete cu somon și crema de brânză
Bagheta cu brânză Brie și trufe
Curmale cu piept de rață afumat
Ou umplut cu roastbeef și cremă de muștar
Salată din fructe de mare servită în scoică
Endive cu salată de legume baby

Pește

File de halibut din Groenlanda servit cu cartofi zdrobiți,
mazăre și sos cremos de arbagic cu creveți

Fel Principal

Pulpă de rață crocantă în foietaj, servită cu cartofi dulci,
linte și sos de cireșe

Friptură

Mușchi de vită Noua Zeelandă, maturat, servit cu creveți,
risotto cu trufe, sparanghel, roșii și sos foie gras

Tort Festiv
Băuturi

Pachet Open Bar nelimitat de băuturi răcoritoare gama
Pepsi, sucuri naturale gama Granini, apă plată / minerală,
selecție cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte,
Macchiato, Decaf) și selecție de ceaiuri.

Prețurile menționate nu includ TVA

Pachet vinuri Regno Cramele Recas 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet vinuri Vin Lacerta Cameleon 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet Open Bar Classic 13 Euro
Whisky Johnny Walker Red, Vodka Smirnoff
Red, Gin Gordons, Rom Captain Morgan alb,
Aperol, Cremă de Whisky Baileys, Bere
Heineken, Bere Heineken zero
Pachet Open Bar Premium 19 Euro
Whisky Johnny Walker Black sau Jack
Daniel’s, Vodka Absolut, Gin Beefeater,
Rom Captain Morgan spiced, Aperol, Cremă
de whisky Baileys, Bere Heineken, Bere
Heineken zero
Pachet Open Bar Luxury 22 Euro
Whisky Chivas 18 Y.O. Vodka Absolut,
Gin Tanqueray, Rom Havana Club, Aperol,
Cremă de whisky Baileys, Fernet Branca,
Tequila, Bere Heineken, Bere Heineken zero

Meniu vegan

Meniu Băuturi

Gustări Reci

Pachet vinuri Domaine Muntean 11 Euro
alb, roșu și roze

84 Euro / persoană

Noisette din pepene galben cu mentă
Salată de quinoa roșie cu legume
Flori de castravete cu guacamole
Roșii cherry cu tofu
Sparanghel la grătar
Rulou de dovlecei cu legume
Salată de vinete
Crostini cu tapenada de măsline

Fel Principal
Felul 1

Tăieței de orez în stil Singapore cu ciuperci și tofu

Felul 2

Chiftele din conopidă și năut, cu humus de morcovi și
semințe de dovleac

Felul 3

Ștrudel din vinete la cuptor servit cu legume cremoase și
fondue de roșii

Desert

Salată de fructe

Băuturi

Pachet Open Bar nelimitat de băuturi răcoritoare gama
Pepsi, sucuri naturale gama Granini, apă plată / minerală,
selecție cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte,
Macchiato, Decaf) și selecție de ceaiuri.

Prețurile menționate nu includ TVA

Pachet vinuri Regno Cramele Recas 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet vinuri Vin Lacerta Cameleon 16 Euro
alb, roșu și roze
Pachet Open Bar Classic 13 Euro
Whisky Johnny Walker Red, Vodka Smirnoff
Red, Gin Gordons, Rom Captain Morgan alb,
Aperol, Cremă de Whisky Baileys, Bere
Heineken, Bere Heineken zero
Pachet Open Bar Premium 19 Euro
Whisky Johnny Walker Black sau Jack
Daniel’s, Vodka Absolut, Gin Beefeater,
Rom Captain Morgan spiced, Aperol, Cremă
de whisky Baileys, Bere Heineken, Bere
Heineken zero
Pachet Open Bar Luxury 22 Euro
Whisky Chivas 18 Y.O. Vodka Absolut,
Gin Tanqueray, Rom Havana Club, Aperol,
Cremă de whisky Baileys, Fernet Branca,
Tequila, Bere Heineken, Bere Heineken zero

Tort
colecția delicioasă de nuntă
Pearl&Ruby
Mousse de ciocolată albă cu zmeură
Bavaroise
Mousse de ciocolată albă, ciocolată cu lapte și ciocolată neagră
Black&White
Mousse de ciocolată albă și ciocolată neagră
Truffle
Mousse de ciocolată neagră cu pralină si crispy

Servicii adiționale
Live carving station

Fântână de ciocolată cu fructe proapete

Berbecuț - 395 Euro pentru aprox 65 persoane 15 kg

Stație de înghețată cu toping-uri și sosuri

Preparatele vor fi servite cu murături și sosuri.

Stație de clătite cu toping-uri și sosuri

Benihana Sushi Bar – 11 Euro / persoană

Bar de fructe

Purceluș de lapte – 303 Euro pentru aprox 50 persoane 11 kg
Roast Beef - 452 Euro pentru aprox 140 persoane - 35 kg

(minim 30 persoane)
Somon,

Tamago

Ton nigiri

California maki roll

Maki roll cu somon picant și avocado
Maki roll cu legume

Display de brânzeturi internaționale servite cu biscuiți
Crakers, nuci și fructe – 7.5 Euro / persoană
(minim 30 persoane)

Display Brânzeturi Premium

(Reblochon, Comte, Bleu de Auvergne etc),

servite cu biscuiți Crackers, nuci și fructe – 11 Euro / persoană
(minim 30 persoane)

Prețurile menționate nu includ TVA

7.5 Euro/persoană (minim 30 persoane)
9 Euro/persoană (minim 30 persoane)
9 Euro/persoană (minim 30 persoane)
4.5 Euro/persoană

Candy Bar

50 - 75 persoane – 500 Euro
76 - 100 persoane – 600 Euro
101 - 150 persoane – 825 Euro

Mini tarte de bezea cu lămâie
Mini tarte cu ciocolată
Bezele colorate
Căpsuni învelite în ciocolată
Mini cannoli cu fistic
Mini mousse de ciocolată albă cu jeleu de mango
Mini tiramisu
Mini choux de vanilie
Macarons
Cake pops
Brioșe Red Velvet
Brioșe cu ciocolată
Marshmallow
Fursecuri cu ciocolată
Mini mousse cu ciocolată

*(Oferta este valabilă pentru grupuri de minim 50 persoane)

Servicii opționale
10% discount pentru serviciile oferite de salonul MANIFEST din incinta hotelului
Prețuri speciale pentru masaj la SPA-ul din incinta hotelului
Upgrade la Apartamentul Prezidențial 800 € - servicii incluse: 1 noapte în Apartamentul

Prezidențial pentru mireasă și mire, 1 sticlă de șampanie, ciocolată și dulciuri cu complimente
din partea bucătarului nostru Chef

Pachet Gold – 5.5 Euro / persoană

Față de masă și șervete într-o gamă variată de texturi și culori, scaune Phoenix + pernuță
albă, farfurii de sticlă transparentă cu bordură aurie/argintie

Pachet Platinum – 9 Euro / persoană

Față de masă și șervete într-o gamă variată de texturi și culori, scaune Cartier / Pilgrim /
Chameleon / Louis, farfurii într-o gamă variată de modele și culori

Pachete flori și decorațiuni
Decor Floral BASIC, pentru mese invitați

65 Euro / buc

(volum aproximativ 30cm diametru, lucrate din flori de sezon și mix foliage, logistică inclusă și
consiliere designer floral)

Aranjament Floral BASIC pentru masa mirilor

130 Euro / buc

(mărime aproximativ 80cm lungime lucrat din flori de sezon și mix foliage, logistică inclusă și
consiliere designer floral)

Decor Floral PREMIUM pentru mese invitați

începând cu 110 Euro / buc

(volum aproximativ 40cm diametru, specii flori de sezon și mix foliage, logistică inclusă și
consiliere designer floral)

Aranjament Floral PREMIUM pentru masa mirilor

începând cu 220 Euro / buc

(mărime aproximativ 120-150cm lungime, specii flori de sezon și mix foliage, logistică inclusă și
consiliere designer floral)

Decor floral pentru intrarea în sală

începând cu 135 Euro / buc

Buchet mireasă

începând cu 110 Euro / buc

Lumânări cununie religioasă (diverse mărimi)

începând cu 130 Euro / set

(specii flori de sezon și mix foliage, logistică inclusă și consiliere designer floral)

Buchet nașa

începând cu 100 Euro / buc

(diversitate florală în funcție de sezon și preferințe client, consiliere designer floral)

FOTO, VIDEO, DJ
Pachet Silver

1200 Euro

Pachet Gold

1500 Euro

(fotograf & cameraman cununie civilă, datini, biserică, ședința foto, restaurant, 1 album foto book 30x30)

(fotograf & cameraman cununie civilă, datini, biserică, ședința foto, restaurant, cabină foto, gheață
carbonică la dansul mirilor, 1 album foto book 30x30)

Pachet Platinum

1990 Euro

(fotograf & cameraman cununie civilă, datini, biserică, ședința foto, restaurant, DJ, grilă profesională
cu 4 lumini inteligente, cabină foto, gheață carbonică la dansul mirilor, 1 album foto book 30x30)

Fotograf

începând cu 600 Euro

DJ, sonorizare, lumini

începând cu 600 Euro

Cameraman

începând cu 600 Euro

Cadoul de Nuntă
• Sala de eveniment
• Degustarea meniului pentru două persoane
• Decorarea meselor cu fețe de masă și șervete în două nuanțe disponibile
• Decorarea meselor cu fețe de masă și șervete în două nuanțe disponibile
• Farfurie suport din sticlă transparentă cu bordură aurie/ argintie
• Scaune Phoenix
• Videoproiecție, lumini ambientale, scenă și ring de dans
• Organizator dedicat al evenimentului
• Un apartament VIP pentru miri
• O cameră Executive pentru nași
• Întâmpinarea oaspeților cu un pahar de Prosecco
• Tort festiv
• Tarife preferențiale de cazare și parcare pentru invitați
• Patru locuri de parcare gratuite
• Cadou aniversar la implinerea unui an de căsnicie, o noapte de cazare* și 10% discount pentru
serviciile F&B disponibile în hotel.
*beneficiu oferit pe perioada weekend-ului, în funcție de disponibilitatea la momentul rezervarii.

Sălile noastre de eveniment
Evenimentele deosebite pe care le păstrăm în amintirea noastră merită atmosfera elegantă și plină de
romantism de la Sheraton București. Sălile noastre de eveniment vă așteaptă cu decorațiuni deosebite,
spații de dans și facilități moderne.

Platinum Ballroom

O locație premium de 300 metri pătrați ce poate acomoda o petrecere de până la 160 de invitați.
Oaspeții se pot bucură și de o terasă exterioară situată în imediată apropiere a sălii. Locația dispune de
un sistem încorporat de lumini ambientale ce poate fi personalizat în nuanța preferată.

Iridium Ballroom

Personalitatea să distinctă o recomandă că locația perfectă, cu o suprafață de 530 de metri pătrați, o
capacitate de 230 de persoane și o mică terasă exterioară. Sala dispune de un sistem încorporat de
lumini ambientale ce poate fi personalizat în nuanța preferată.

Avalon Restaurant

Avalon își întâmpină oaspeții cu un design modern și un spațiu destinat unor petreceri de până la 100
de persoane.
Invitații pot accesa sala Platinum cât și restaurantul Avalon, direct din parcarea subterană a hotelului cu
ajutorul a două lifturi panoramice.

Planificaţi un Botez?
Organizați prima petrecere a bebelușului dumneavoastră la

Sheraton București și beneficiați de pachetele noastre special
create pentru a vă satisface toate cerințele.

Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să contactați
managerul nostru de evenimente.
Vă așteptăm cu drag la noi!

reclama Ilie!

Telefon: 021 201 5000
sales@sheratonbucharest.com

Calea Dorobanților 5-7, 010551, București
Prețurile menționate includ TVA. Tarifele prezente pot suferi modificări fără notificare prealabilă.
Sheratonbucharest.com© 2022 Marriott International, Inc. All rights reserved

