
Pentru toţi părinţii, prima petrecere 
a bebelușului înseamnă emoţii unice.

 Echipa Sheraton 
este la dispoziția 
voastră pentru 
organizarea 
unui botez 
așa cum 
l-ați visat.



Echipa de specialiști vă întâmpină cu căldură și vă recomandă cu multă răbdare, cele mai 
bune soluţii pentru reușita evenimentului dumneavoastră. Pas cu pas, de la planificarea 
botezului până la alegerea meniului, a decoraţiunilor sau a muzicii, întreaga echipă de 
organizare va lucra îndeaproape cu dumneavoastră pentru a se asigura că totul este 
meticulos planificat.

Impresionaţi-vă invitaţii cu preparatele rafinate semnate de Chef Ashlie Dias, explorând 
alături de echipa noastră de consultanţi toate ofertele speciale și alcătuindu-vă propriul 
meniu personalizat.



• Decorarea meselor si a scaunelor cu huse, funde și 
șervete în nuanţe variate;

• Aranjamente florale pe mese, printare meniuri, etichete 
nume și harta sălii;

• Videoproiecţie, lumini ambientale și tehnician 
audio-video, scenă și ring de dans;

• Degustarea meniului pentru 2 persoane;

• Organizator dedicat evenimentului;

• 2 camere pentru părinţi și pentru nași cu mic
dejun inclus;

• Tarife preferenţiale la cazare pentru invitaţi;

• 4 locuri de parcare gratuite.

Diversitatea și versatilitatea locaţiilor de la hotelul 
Sheraton București vă permit să organizaţi atât recepţii 
intime, cât și petreceri grandioase. Alege dintr-o varietate 
de spaţii funcţionale, bucurându-te de strălucirea și 
ambianţa elegantă pe care le oferă Sheraton București.

Platinum Ballroom - Cea mai spectaculoasă sală a 
noastră impresionează prin mobilierul elegant și sistemul 
de lumini personalizat. Locaţia de 300 de metri pătraţi 
poate primi până la 190 de  invitaţi și oferă o terasă 
exterioară privată.

Iridium Ballroom - Personalitatea sa distinctă o 
recomandă ca locaţia perfectă, cu o suprafaţă de 530 de 
metri pătraţi și o capacitate de 220 de persoane.

Arizona & Colorado - Cele două locaţii superbe sunt 
foarte versatile și adaptabile multor planuri, astfel încât vă 
veţi bucura de o petrecere personalizată alături de până la 
80 de oaspeţi.

Avalon Restaurant - Avalon își întâmpină musafirii cu un 
design elegant și un spaţiu potrivit pentru 100 de 
persoane, fiind ideal pentru evenimentele restrânse.

Botez la 
Sheraton



GUSTĂRI RECI
Prosciutto crudo cu fructe de sezon
Mousse din Somon fumée cu icre de somon
Ouă umpute cu cremă de brânză, chilli și usturoi
Humus cu ardei gras și chipsuri crocante
Terină cu raţă și chutney de goji
Tartă cu vinete și ardei gras
Frigărui cu șuncă de ţară și cornichon
Roșii cherry cu cremă de brânză Feta

PEȘTE
File de cod arctic la cuptor servit cu spanac sautée și 
sos confetti de legume

FRIPTURĂ
Mix grill cu mușchi de porc, piept de pui și cârnaţi 
afumaţi servit cu cartofi gratinaţi cu brânză, ceapă 
crocantă și buchetieră de legume

TORT FESTIV

BĂUTURI
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb 
sau Rosé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Rosé 
și Roșu pe toata durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare și 
cafea (apă plată, minerală, sucuri carbogazoase, 
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato).

Clasic
62 EURO* / PERSOANĂ

* Preţurile includ TVA.

Cocktail Bar nelimitat:

• Aperol Spritz
• Whiskey Cola
• Mojito
• Cosmopolitan
• Vodka Cranberry

• Screw driver
• Cuba Libre
• Tequila Shots
• Palincă shots
• Bere

PACHET RECOMANDAT:
15 EURO/PERSOANĂ
Preţul include TVA.



GUSTĂRI RECI
Frigarui de pepene galben cu prosciutto și mentă
Somon fumée cu terină de brânză și citrice
Castravete cu salată de icre de știucă
Mozzarella proaspătă cu roșii
Coșulete crocante cu salată de pui
Trufe din brânză de capră cu fistic
Terină de raţă cu chutney de goji
Terină din șuncă și sfeclă roșie cu patrunjel

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

FRIPTURĂ
Mix grill cu mușchi de porc în pancetta, piept de pui de 
ţară și mușchi de vită servit cu cartofi gratinaţi cu 
brânză, ceapă crocantă și broccoli

TORT FESTIV

BĂUTURI
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb 
sau Rosé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Rosé 
și Roșu pe toata durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare și 
cafea (apă plată, minerală, sucuri carbogazoase, 
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato).

Premium
67 EURO* / PERSOANĂ

* Preţurile includ TVA.

Cocktail Bar nelimitat:

• Aperol Spritz
• Whiskey Cola
• Mojito
• Cosmopolitan
• Vodka Cranberry

• Screw driver
• Cuba Libre
• Tequila Shots
• Palincă shots
• Bere

PACHET RECOMANDAT:
15 EURO/PERSOANĂ
Preţul include TVA.



GUSTĂRI RECI
Cocktail de creveţi cu chives
Terină de pui cu trufe
Acadele din somon fumée 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 sfeclă roșie cu patrunjel
Endive cu salată de legume baby

PEȘTE
File de doradă servit cu cremă de legume, farro și sos 
de roșii cu ierburi

FRIPTURĂ
Piept de curcan în pancetta și filet mignon servite cu 
cartofi la cuptor, legume sautée și sos de cognac cu 
piper negru

TORT FESTIV

BĂUTURI
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb 
sau Rosé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Rosé 
și Roșu pe toata durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare și 
cafea (apă plată, minerală, sucuri carbogazoase, 
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato).

Luxury
73 EURO* / PERSOANĂ

* Preţurile includ TVA.

Cocktail Bar nelimitat:

• Aperol Spritz
• Whiskey Cola
• Mojito
• Cosmopolitan
• Vodka Cranberry

• Screw driver
• Cuba Libre
• Tequila Shots
• Palincă shots
• Bere

PACHET RECOMANDAT:
15 EURO/PERSOANĂ
Preţul include TVA.



GUSTĂRI RECI
Tartar de ton cu alge de mare și tobiko
Terină de pui cu trufe
Torchon din ficat de raţă cu mostarda de fructe
Papiote din castravete cu somon și cremă de brânză
Baghetă cu brânză Brie și trufe
Curmale cu piept de raţă afumat
Ou umplut cu roastbeef și cremă de muștar
Cochilie de stridie umplută cu salată din
fructe de mare
Endive cu salată de legume baby

PEȘTE
File de halibut din Groenlanda servit cu cartofi 
zdrobiţi, mazăre și sos cremos de arbagic cu creveţi

FRIPTURĂ
Mușchi de vită maturat servit cu risotto cu
trufe, sparanghel, roșii și sos foie gras

TORT FESTIV

BĂUTURI
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb 
sau Rosé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Rosé 
și Roșu pe toata durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare și 
cafea (apă plată, minerală, sucuri carbogazoase, 
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato).

Gourmet
79 EURO*/ PERSOANĂ

* Preţurile includ TVA.

Cocktail Bar nelimitat:

• Aperol Spritz
• Whiskey Cola
• Mojito
• Cosmopolitan
• Vodka Cranberry

• Screw driver
• Cuba Libre
• Tequila Shots
• Palincă shots
• Bere

PACHET RECOMANDAT:
15 EURO/PERSOANĂ
Preţul include TVA.



GUSTĂRI RECI
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 masline

FELUL 1
Taietei de orez în stil Singapore cu ciuperci și tofu
Farro organic cu legume și roșii

FELUL 2
Ștrudel din vinete la cuptor servit cu legume
cremoase și fondue de roșii

DESERT
Salată de fructe

BĂUTURI
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb 
sau Rosé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Rosé 
și Roșu pe toata durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare și 
cafea (apă plată, minerală, sucuri carbogazoase, 
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato).

Vegan
67 EURO* / PERSOANĂ

* Preţurile includ TVA.

Cocktail Bar nelimitat:

• Aperol Spritz
• Whiskey Cola
• Mojito
• Cosmopolitan
• Vodka Cranberry

• Screw driver
• Cuba Libre
• Tequila Shots
• Palincă shots
• Bere

PACHET RECOMANDAT:
15 EURO/PERSOANĂ
Preţul include TVA.



UPGRADE WINE PACKAGE
Domeniu Muntean - 2.5 EURO*
Lacerta - 5 EURO*

PACHET OPEN BAR PREMIUM - 18 EURO*
Jack Daniel's / Absolut/ Aperol / Gin Beefeater / Havana 

Club / Tequilla Millagro / Palinca Zolymir / Bere / Bere 

fara alcool

PACHET OPEN BAR LUXURY  - 21.5 EURO*
Glenfiddich 12 y.o. / Beluga Noble / Aperol / 

Gin Bombay Sapphire / Rom Sailor Jerry / Tequilla 

Millagro / Palinca Zolymir

CANDY BAR - 4.5 EURO* / PERSOANĂ

Oferta este valabilă pentru grupuri de minim 

50 persoane.

BAR DE FRUCTE - 4.5 EURO* / PERSOANĂ

DJ & SISTEM DE SONORIZARE 
de la 420 EURO*
Un Dj profesionist, pregătit să satisfacă cele mai 

exigente cerinţe, playlist și stiluri de muzică variate.

SERVICII FOTO ȘI VIDEO 
de la 1,000 EURO*
1 Fotograf profesionist, 1 cameraman și toate materialele 

oferite pe suport DVD. Include prezenţa la ceremonia 

religioasă și petrecerea de la restaurant.

10% DISCOUNT
pentru coafuri la salonul MANIFEST din incinta hotelului;

PREŢURI SPECIALE
pentru masaj de cuplu la SPA-ul din incinta hotelului

Servicii
adiționale

* Preţurile includ TVA.



Calea Dorobanţilor 5-7
Bucharest, 010551, Romania

T: (+4021) 201 5000
F: (+4021) 201 1888

E: sales@ sheratonbucharest.com


