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Join us in celebrating Christmas in Sheraton style. 
Choose a five-star hospitality experience,  

refined cuisine and  quality entertainment. 
Explore our corporate party offers and maximize your  

Christmas memories with the best choices for you and your team.



Santa Stand-up Cocktail Menu
43 EURO*/PERS.

PREPARATE RECI

Vinete coapte servite cu roșii cherry și focaccia crocantă 
Roasted bell pepper hummus with focaccia bread crisps
Somon fumee cu cremă de brânză și mărar
Smoked salmon and dill creăm squares
Baghetă cu pâté de rață și fistic
Duck Pâté with Pistachio on baguette
Feliuțe de vită cu cremă de hrean
Roast beef and horseradish creăm rolls
Frigărui cu salam Chorizo și Mozzarella
Chorizo and Mozzarella skewers
Pachetele cu legume și soia 
Coloured soy rolls with crunchy vegetables
Macaroon cu Foiegras și dulceață de trandafiri
Rose macaroon with Foiegras, rose petal jam

PREPARATE CALDE

Frigărui de porc cu dovlecei
Zucchini and braised pork skewers
Satay de pui tailandez cu sos de alune
Thai Chicken satay with peanut sauce
Mini quiche cu roșii uscate și spanac
Mini sundried tomato and spinach quiche
Mini burgeri de somon cu maioneză și mărar
Salmon sliders with dill mayo
Tartă cu spanac și roșii 
Spinach and tomato pies
Pachetele cu legume și soia
Coloured soy rolls with crunchy vegetables

DESERT

Asortiment de deserturi individuale “Centro Cakes”
Assortment of individual desserts from “Centro Cakes”

PACHETUL INCLUDE:

• Decorațiuni de Crăciun, brad de Crăciun, ring de dans, lumini ambientale, proiecție video
Exclusive Christmas decorations, decorated Christmas tree, dancing ring, lights, video projection

• Pachet nelimitat de cafea cu Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato
Unlimited coffee package with Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato

• Cocktail bar: Aperol Spritz / Whisky Cola / Mojito / Cosmopolitan / Vodka Cranberry / Screw Driver / Cuba Libre / 
Tequila Shots / Palinca shots / Bere

• Pachet nelimitat de băuturi non-alcoolice
Unlimited soft drinks package

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Traditional Seated Buffet
45 EURO*/PERS.

PREPARATE RECI

Terină de curcan 
Turkey terinne 
Asortiment de produse tradiționale 
(tobă, lebăr, șorici, slănină etc.) 
Assortment of Romanian winter Charcuterie 
Fasole bătută cu ceapă prăjită 
White beans dip with sautéed onion 
Salată de ardei copți 
Roasted red peppers salad 
Platou tradițional de brânzeturi 
(telemea de vacă, brânză de burduf, cașcaval afumat, caș etc.) 
Shepherds Cheese platter with Romanian cheeses 
Salată de beouf 
Romanian boeuf salad 
Salată de sfeclă roșie cu hrean 
Beetroot and horse radish salad 

PREPARATE CALDE

Ciorbă Rădăuțeană la ceaun 
Homemade soup Rădăuți style 
Ceafă de porc umplută cu cabanos 
Stufed pork with sausages 
Sarmale de post 
Stuffed cabbage with vegetables 
Cartofi la cuptor cu ceapă și ardei gras 
Roast potatoes with peppers and onions 

Piept de curcan cu sos de merișoare 
Turkey breast with cranberries sauce 
Tocăniță de văcuță la ceaun 
Beef stew country style 
Mămăligă la ceaun 
Polenta

DESERT

Turtă dulce 
Ginger bread cookies 
Rulouri cu ciocolată albă și fructe confiate 
White chocolate and dry fruit cake 
Plăcintă cu mere și merișoare 
Apple and cranberry pie 

Tort mouse cu pere și caramel 
Pear and Caramel mousse cake 
Cozonaci Bucovineni 
Sweet bread Bucovina style 

PACHETUL INCLUDE:

• Decorațiuni de Crăciun, brad de Crăciun, ring de dans, lumini ambientale, proiecție video
Exclusive Christmas decorations, decorated Christmas tree, dancing ring, lights, video projection

• Pachet nelimitat de cafea cu Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato
Unlimited coffee package with Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato

• Cocktail bar: Aperol Spritz / Whisky Cola / Mojito / Cosmopolitan / Vodka Cranberry / Screw Driver / Cuba Libre / 
Tequila Shots / Palinca shots / Bere

• Pachet nelimitat de băuturi non-alcoolice
Unlimited soft drinks package

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Christmas Seated Buffet
45 EURO*/PERS.

PREPARATE RECI

Quiche cu sfeclă și brânză 
Beetroot and feta quiche 
Asortiment de produse tradiționale (tobă, lebăr, șorici, slănină etc.) 
Assortment of Romanian winter Charcuterie 
Salată cu kale și dovleac servită cu sos de portocale 
Chopped kale and pumpkin salad with orange dressing 
Salată Thai Noodle cu alune și tofu 
Thai Noodle salad with peanuts and tofu 
Asortiment de bruschețe (ciuperci, fasole, roșii) 
Assortment of Bruschetta (mushroom, beans, tomatoes) 
Păhărele cu Baba ganoush 
Baba ganoush în glasses 
Salată cu quinoa și varză de Brussels 
Brussels sprouts and Red quinoa salad 

PREPARATE CALDE

Rulada de curcan cu căise și merișoare 
Turkey Roulade with apricots and cranberries 
Tocăniță de mistreț cu sos de gutui și muștar 
Wild boar stew with quince and mustard 
Pilaf Basmati 
Basmati Pilaf 
Cartofi la cuptor cu ceapă roșie glazurată 
Roast potatoes with glazed red onions 

Pulpă de rață cu sos de portocale și merișor 
Braised Duck legs with cranberry Orange sauce 
Paște fusili cu sos cremos de roșii și ciuperci 
Fusilli with Creamy tomato sauce and mushrooms 
Dovleac la cuptor cu orez sălbatic 
Baked butternut squash with wild rice 

DESERT

Vanilla Pot de Creme 
Vanilla Pot de Creme 
Buturugă de ciocolată 
Christmas Yule log 
Tartă cu mere, merișoare și biscuiți crocanți 
Quince and cranberry Crumble cake 

Cheese cake cu zmeură 
Cheese cake with Raspberry dust 
Turtă dulce 
Ginger bread cookies 
Cozonaci Bucovineni 
Sweet bread Bucovina style 

PACHETUL INCLUDE:

• Decorațiuni de Crăciun, brad de Crăciun, ring de dans, lumini ambientale, proiecție video
Exclusive Christmas decorations, decorated Christmas tree, dancing ring, lights, video projection

• Pachet nelimitat de cafea cu Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato
Unlimited coffee package with Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato

• Cocktail bar: Aperol Spritz / Whisky Cola / Mojito / Cosmopolitan / Vodka Cranberry / Screw Driver / Cuba Libre / 
Tequila Shots / Palinca shots / Bere

• Pachet nelimitat de băuturi non-alcoolice
Unlimited soft drinks package

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Christmas Seated Buffet
49 EURO*/PERS.

PREPARATE RECI

Asortiment de bruschețe (ciuperci, fasole, roșii) 
Assortment of Bruschetta (mushroom, beans, tomatoes) 
Asortiment de brânzeturi fine 
Assortment of Internațional smoked and aged cheese 
Salată de beouf 
Romanian Boeuf salad 
Salată cu quinoa și varză de Brussels 
Brussels sprouts and Red quinoa salad 
Paté de Campagne cu toast 
Paté de Campagne with toast points 
Platou tradițional de brânzeturi 
(telemea de vacă, brânză de burduf, cașcaval afumat, câș etc.) 
Shepherds Cheese platter with Romanian cheeses 
Salată cu fructe de mare și fenicul 
Seafood salad with fennel 
Panzanella cu roșii și anghinare 
Artichoke and tomato panzanella 

PREPARATE CALDE

File de păstrăv cu ardei copți și sos de capere 
Trout fillet with Roasted pepper and caper sauce 
Mușchi de porc glazurat cu miere și balsamic servit cu pere 
Balsamic and honey glazed pork loin with pears 
Paște Fusilli servite cu sos cremos de vinete și brânză de capră 
Fusilli with eggplant creăm and goat cheese 
Piept de curcan glazurat cu rodii și piper negru 
Roast Turkey breast with black pepper and pomegranate glaze 

Sarmale tradiționale 
Traditional Romanian sarmale 
Fasole verde sote cu usturoi și semințe de pin 
Sautéed Green beans with garlic and pinenuts 
Cartofi la cuptor cu măsline și rozmarin 
Roast potatoes with olives and rosemary 
Mămăligă la ceaun 
Polenta 

DESERT

Tartă cu mere, gutui și merișoare 
Apple, Quince and cranberry Crumble cake 
Tort de ciocolată cu castane 
Chestnut chocolate cake 
Buturugă de ciocolată 
Christmas Yule log

Stollen – prăjitură cu fructe uscate 
Stollen – dried fruit cake 
Turtă dulce 
Ginger bread cookies 
Cozonaci Bucovineni 
Sweet bread Bucovina style 

PACHETUL INCLUDE:

• Decorațiuni de Crăciun, brad de Crăciun, ring de dans, lumini ambientale, proiecție video
Exclusive Christmas decorations, decorated Christmas tree, dancing ring, lights, video projection

• Pachet nelimitat de cafea cu Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato
Unlimited coffee package with Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato

• Cocktail bar: Aperol Spritz / Whisky Cola / Mojito / Cosmopolitan / Vodka Cranberry / Screw Driver / Cuba Libre / 
Tequila Shots / Palinca shots / Bere

• Pachet nelimitat de băuturi non-alcoolice
Unlimited soft drinks package

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Christmas Seated Buffet
50 EURO*/PERS.

PREPARATE RECI

Pate de rată cu fructe uscate 
Duck Paté with dried fruits 
Asortiment de brânzeturi internaționale 
Assortment of Internațional smoked and aged cheese 
Salată de beouf 
Romanian Boeuf salad 
Salată cu kale și dovleac servită cu sos de portocale 
Chopped kale and pumpkin salad with orange dressing 
Asortiment de murături 
Pickled vegetables 
Asortiment de salamuri vânătorești (mistreț și căprioară) 
Assortment of wild winter game Salami (boar and deer) 
Asortiment de produse tradiționale (tobă, lebăr, șorici, slănină etc.) 
Assortment of Romanian winter Charcuterie 
Salată cu quinoa și varză de Bruxelles 
Brussels sprouts and Red quinoa salad 
Salată Thai Noodle cu alune și tofu 
Thai Noodle salad with peanuts and tofu 

PREPARATE CALDE

File de păstrăv cu ardei copți și sos de capere 
Trout fillet with Roasted pepper and caper sauce 
Vită cu cremă de muștar 
Beef with stoneground mustard creăm 
Penne Arrabiata din făină integrală 
Whole wheat Penne Arrabiata 
Pui de țara cu sos de foie gras și ciuperci 
Corn fed chicken with foiegras sauce and mushrooms 

Legume sote cu EVOO 
Sautéed garden vegetables with EVOO 
Sarmale tradiționale 
Tradițional Romanian sarmale 
Roșii umplute cu cous-cous de legume 
Tomatoes stuffed with vegetable cous cous 
Cartofi la cuptor cu rozmarin și măsline 
Roast potatoes with olives and rosemary 

DESERT

Buturugă de ciocolată 
Christmas Yule log 
Cheese cake cu lavandă 
Lavander Cheese cake 
Prăjitură cu banane și ciocolată 
Banană and Dark Couverture 
Tartă cu mere, gutui și merișor 
Apple, Quince and cranberry Crumble cake

Stollen – prăjitură cu fructe uscate 
Stollen – dried fruit cake 
Turtă dulce 
Ginger bread cookies 
Cozonaci bucovinieni 
Sweet bread Bucovina style 

PACHETUL INCLUDE:

• Decorațiuni de Crăciun, brad de Crăciun, ring de dans, lumini ambientale, proiecție video
Exclusive Christmas decorations, decorated Christmas tree, dancing ring, lights, video projection

• Pachet nelimitat de cafea cu Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato
Unlimited coffee package with Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato

• Cocktail bar: Aperol Spritz / Whisky Cola / Mojito / Cosmopolitan / Vodka Cranberry / Screw Driver / Cuba Libre / 
Tequila Shots / Palinca shots / Bere

• Pachet nelimitat de băuturi non-alcoolice
Unlimited soft drinks package

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Christmas Set Menu 1
55 EURO*/PERS.

STARTER 
Somon afumat servit cu  macaroon, cremă de hean, ouă de prepeliță umplute cu  icre de somon 
Atlantic smoked salmon with  black pearl macaroons, horseradish creăm, Salmon  Roe stuffed quail egg 

FEL PRINCIPAL 
Piept de rață servit cu dovleac caramelizat, sparanghel și sos compot de cireșe 
Pan seared magret of duck with honey roasted buternut squash, asparagus, Merlot-cherry compote 

DESERT 
Tartă de lămâie cu meringue și sos de zmeură 
Citrus tart, meringue and Raspberry sauce 

Christmas Set Menu 2
60 EURO*/PERS.

STARTER 
Tartar de ton cu daikon și alge 
Ahi Tună tartare with daikon and seaweed 

FEL PRINCIPAL 
File mignon Black Angus servit cu rissoto cu trufe, ceapă și brocolli Romanesco 
Aged Black Angus beef mignon, porcini truffle risotto, Romanesco, braised onion cups 

DESERT 
Tort de ciocolată belgiană cu fructe de pădure și sorbet de portocale 
Dark belgian chocolate cake, berries and orange sorbet  

Christmas Set Menu 3
60 EURO*/PERS.

STARTER 
Torchon din foie gras și confit de rată servit cu chutney de fructe, salată baby și pâine crocantă 
Foiegras Torchon on duck confit, with roasted winter fruit chutney, baby green salad, crisp bread 

FEL PRINCIPAL 
Wellington din curcan și spanac servit cu puree din cartofi dulci, sparanghel și  sos de trufe negre 
Turkey and spinach Wellington, roasted yam puree, asparagus, black truffle sauce 

DESERT 
Budincă de crăciun flambé sevita cu sos din fructe de pădure și înghețată de vanilie 
Christmas Pudding ambé, with red berry sauce and vanilla icecream 

PACHETUL INCLUDE:

• Decorațiuni de Crăciun, brad de Crăciun, ring de dans, lumini ambientale, proiecție video
Exclusive Christmas decorations, decorated Christmas tree, dancing ring, lights, video projection

• Pachet nelimitat de cafea cu Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato
Unlimited coffee package with Espresso, Cappuccino, Café Latte, Macchiato

• Cocktail bar: Aperol Spritz / Whisky Cola / Mojito / Cosmopolitan / Vodka Cranberry / Screw Driver / Cuba Libre / 
Tequila Shots / Palinca shots / Bere

• Pachet nelimitat de băuturi non-alcoolice
Unlimited soft drinks package

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Pachete adiționale

Live Carving
începand de la 6€ / PERS.

Purcel de lapte, jambon de porc și alte sortimente 
Suckling pig, leg of ham and other dierent sortments 

Classic Spirits Bar
9 EURO*/PERS.

Grant’s Whiskey
Absolut Vodka
Gin Beefeater
Havana Club Rum

Premium Spirits Bar
12 EURO*/PERS.

Jack Daniel’s
Vodka Absolut
Gin Beefeater
Millagro Tequila
Bacardi Rum

Luxury Spirits Bar
18 EURO*/PERS.

Glenfiddich 12 yo
Beluga Noble Vodka
Bombay Gin
Millagro Tequila
Sailor Jerry Rom

Prosecco & Wine Bar
12 EURO*/PERS.

Vin alb, roșu și roze românesc
White, red and rose romanian wine
Prosecco Freschello alb și roze
Prosecco Freschello White & Rose

*Prețurile nu conțin TVA. / Prices are without VAT.
** Oferta este valabilă pentru grupuri de minimum 50 persoane. / Offer is available for groups of minimum 50 people.



Calea Dorobantilor 5-7
Bucharest, 010551, Romania

T: (+4021) 201 5000
E: sales@sheratonbucharest.com


