
* Taxe incluse. Oferta este valabilă pentru minimum 80 de persoane.  

SheratonBucharest

Sheraton Bucharest Hotel
5-7 Calea Dorobanților, Sector 1
010551, București, România
T (+4021) 201 5000
F (+4021) 201 1888
E sales@sheratonbucharest.com

Pachetul include:
• un meniu la alegere din cele 2 variante pregătite cu măiestrie de către Chef Ashlie Dias,
câștigătorul premiului Cheful Anului în cadrul Top Hotel Awards 2019;
• tort festiv;
• open bar băuturi alcoolice și non-alcoolice;
• decorațiuni sală (aranjamente florale, huse, funde, lumini ambientale);
• 1 cameră pentru miri;
• 10 locuri de parcare.

SheratonBucharest

Apel pentru îndrăgostiți
Ofertă specială nunți: 299 LEI*



*Taxe incluse. Oferta este valabilă pentru minimum 80 de persoane.  

Wedding menu 1
299 LEI*/PERSOANĂ

GUSTĂRI RECI
Păhărele cu cremă de păstrăv afumat și caviar negru / Smoked trout mousse with black caviar in glasses
Ouă umplute cu cremă de brânză, chilly și usturoi / Cheese, chilly and garlic devilled eggs
Ruladă de porc / Pork roulade 
Păhărele cu humus de ardei gras și torilla crocantă / Red bell pepper hummus în glasses, tortilla crisp
Salam picant / Shaved spicy salami
Zuchinni marinați la grătar / Grilled marinated zuchinni 
Frigărui cu șuncă de țară și castraveciori cornișon / Shaved country ham and cornichon skewers 
Bărcuțe cu castravete și brânză telemea / Telemea and cucumber barquettes 

PEȘTE
File de pește servit cu sote de fasole verde și cartofi cu sos de lămâie, capere și unt
Pan seared fish fillet, sauteed beans and potato with lemon and caper butter
 
SARMALELE BUNICII
Servite cu șuncă de porc la grătar, ardei iute, mămăligă și smântână
Served with grilled ham, chilli pepper, polenta and sour cream
 
FRIPTURĂ
Mix grill cu piept de pui, file de porc și cârnat afumat servit cu cartofi la cuptor cu brânză, mărar și murături asortate
Chicken breast, pork fillet and smoked sausage, baked potatoes with cheese and dill, mixed pickles

TORTUL MIRESEI

BĂUTURI  
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb sau Roșé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Roșé și Roșu pe toată durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare, sucuri naturale, apă plată / minerală,
   cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato, Decaf) și selecţie de ceaiuri

PACHET OPEN BAR
• Whiskey Ballantines
• Vodka Absolut
• Gin Beefeater
• Rom Havana Club
• Bere 

- Vegetarian



*Taxe incluse. Oferta este valabilă pentru minimum 80 de persoane.  

Wedding menu 2
299 LEI*/PERSOANĂ

GUSTĂRI RECI
Fructe de sezon cu prosciutto, mentă și grisine / Summer fruit and shaved prosciutto with mint and grissini
Mozzarella prospata cu roșii și rucola / Mozzarella fresca, tomatoes and rucola
Măsline marinate / Marinated olives
Brânză parmezan / Parmiggiano cheese
Zuchinni marinate la grătar / Grilled marinated zuchinni

PEȘTE
File de pește servit cu legume și cous cous, roșii, pătrunjel sos de capere
Pan seared fish fillet with vegetable cous cous, tomato, parsley and caper salsa
 
SARMALELE BUNICII
Servite cu șuncă de porc la grătar, ardei iute, mămăligă și smântână
Served with grilled ham, chilli pepper, polenta and sour cream
 
FRIPTURĂ
Cotlet de porc servit cu cartofi copți crocanți cu brânză și mărar, împreună cu murături asortate
300G Bone in pork chops served with roasted and crisp baked potatoes with cheese and dill, mixed pickles

TORTUL MIRESEI

BĂUTURI  
• Primire și serviciu tort cu Prosecco Alb sau Roșé;
• Pachet nelimitat de vin românesc Alb, Roșé și Roșu pe toată durata evenimentului;
• Pachet nelimitat de băuturi răcoritoare, sucuri naturale, apă plată / minerală, 
   cafea (Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato, Decaf) și selecţie de ceaiuri.

PACHET OPEN BAR
• Whiskey Ballantines
• Vodka Absolut
• Gin Beefeater
• Rom Havana Club
• Bere

- Vegetarian


