OFERTĂ DE REVELION 2014-2015

5 zile 4 nopţi
30,12,2014
Sosire – Cină - Gulaş unguresc
- Păstrăv cu garnitură de cartofi natur cu unt şi pătrunjel, sos tartar,
lămâie
- La alegere 100ml de afinată sau pălincă, Apă minerală/ plată

31,12,2014
Mic dejun - Bufet suedez
Prânz - Supă de raţă cu tăieţei
- Piept de pui pane cu piure de cartofi si salata

REVELION 2014-2015 CINĂ FESTIVĂ ORA 20.00
Aperitiv:

-cotlet umplut cu legume mexicane
-somon fume pe pat de lămâie şi capere
-cârnaţi tradiţionali secuieşti
-leber de casă afumat
-piftie de porc
-jumări de porc
-frigănele cu mozzarella şi roşii chery
-diverse sortimente de brânzeturi fine
-murături asortate

Fel principal 1.)

-Specialităţi asortate pe platou(Cordon Bleu de curcan,

pui a la Kiew, Cotlet de porc natur)

Piept de

cu iahnie de linte, cartofi

ţărăneşti şi murături asortate de casă

Fel principal 2.) -Stroganoff de cerb cu trufe

cu garnitura de nokedli şi salată de

sfeclă roşie

Alune, sărăţele, prăjituri, fructe
Metaxa, Whiski, Pălincă, Afinată,
Vinuri ungureşti “Podgoria Eger” alb/ roşu, Bere,
Apă minerală/ plată, Cafea, Tort

24,00 – Şampanie,

01,01,2015
Mic dejun 11,00-13,00
- Ciorbă cu zeamă de varză, hrean şi carne de porc
- Bufet suedez cald
Program liber

18,00

Carnaval

-Bufet suedez cald - Sărmăluţe cu ciolan afumat,mămăliguţă, smântână şi ardei iute
- Escalop a la Braşov cu cartofi copţi şi salată
- Gogoşi “A la Alpin”

Distracţie şi dans
02.01.2015
09,00 - 11,00 - Mic dejun - Bufet suedez
11,30 - 12,00 - Tăierea porcului cu participarea şi ajutorul musafirilor. Se vor servi:
- ţuica fiartă, vin fiert,
- diferite sortimente de pâine de casa ce se prepară în faţa musafirilor
- şorici
- pâine cu untură şi boia
Pe parcursul zilei se organizează plimbarea musafirilor cu sania trasă de cai în pădure iar ca
plimbarea să fie mai plăcută, musafirii vor fi serviţi cu ţuică şi vin fiert
17,00 Pomana porcului
- Ciorbă ardelenească,
- Tochitură cu mămăliguţă şi varză murată
- Clătite cu dulceaţă de afine
La alegere 50ml de afinată sau pălincă
La alegere 200ml de vin alb sau vin roşu
Apă minerală - plată

Distracţie, dans
03,01,2014
Mic dejun – Bufet suedez
Plecarea musafirilor
P.S. Pe tot parcursul şederii masa de băuturi (ţuica fiartă si vinul roşu fiert, apă minerală / plată şi cafea) stă
la dispoziţia musafirilor cu autoservire.
Pentru cina festivă vă recomandăm o ţinuta adecvată precum şi punctualitate.
Rugăm musafirii să fie costumaţi de carnaval. Vor fi premiate cele mai originale costume.

Preţul pachetului de 4 nopţi / 5 zile este de 250 euro/ pers. . În preţ sunt incluse şi
serviciile SPA (jacuzzi, saune, sală fitness).
Pentru copiii cu vârstă între 0-4 ani nu se percepe tarif suplimentar, între 4-7 ani se achită 30% din
valoarea pachetului, între 7-12 ani 50%, peste 12 ani se achită valoarea totală a pachetului.
La rezervare se achită un avans de 50% din valoarea pachetului, acesta se constituie ca o garanţie a
rezervării şi este nerambursabil. Restul de plată se face la data sosirii.
Vă aşteptăm cu drag!

Persoană de contact: Tanko Cristinel – 0728-985362.

