OFERTĂ DE NUNTĂ
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Nunta ta în inima orașului!

Fiecare dintre noi este unic şi la fel sunt şi evenimentele din viaţa noastră. Pentru ca
fiecare eveniment din viaţa Dumneavoastră să fie cât mai frumos, noi vă putem ajuta să
planificaţi şi să organizaţi în detaliu momentele unice de care vă bucuraţi.
Fie că este vorba despre nuntă, botez, petrecere privată sau inaugurare, la noi găsiţi cele
mai interesante idei şi resursele necesare pentru organizarea acestui eveniment. Nu ştiţi de
unde să începeţi sau ce ar trebui să faceţi? Vă stăm alături şi vă oferim consultanţă gratuită
organizând împreună cele mai frumoase momente din viaţă.

Restaurant AGAPE****, vă invită, să petreceţi această zi memorabilă în inima oraşului,
într-una dintre saloanele noastre, bucurându-vă de varietatea ofertei noastre:


Salon Raza Soarelui – destinată evenimentelor de 100 – 150 invitaţi



Salon Heltai – destinată evenimentelor de 60 – 80 invitaţi



Salonul City Center – destinată evenimentelor până la 200 de invitați
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Dacă NUNTA dumneavoastră are loc la Restaurantul Agape**** vă oferim:
-

gratuit apartamentul de Hotel pentru Miri, în noaptea nunţii, cu o mică surpriză
din partea casei;

-

consultanţă pentru alegerea meniului;

-

tarife speciale pentu cazare invitaților cu 50% reducere;

-

toate băuturile non alcoolice şi cele alcoolice (pentru cazul în care s-a optat pentru
free bar) se pot consuma în cantităţi nelimitate pe toate durată evenimentului;

-

putem asigura meniuri speciale pentru vegetarieni, lacto-vegetarieni, copii şi
meniuri fără conţinut de carne de porc;

-

oferim posibilitatea degustări produselor culinare din meniul solicitat pentru 2
persoane;

-

căsuța de dar;

-

dacă optați pentru rezervări in zilele de duminică oferim 10% reducere, și pentru
zilele de post în cursul săptămânii 15% din valoarea meniului.

În funcție de numărul de invitați și disponibilitatea sălilor de evenimente se face
rezervarea, și e necesar achitarea unui avans de 1000 RON care se poate efectua in două rate.
Doar în momentul în care prima rată a fost achitată intră în vigoare rezervarea sălii. Avansul
plătit va fi scăzut din nota de plată la sfârșitul evenimentului cu prezentarea actului doveditor
ce ați primit la achitare. În cazul în care se anulează evenimentul, suma achitată ca avans nu
va fi restituită.
Daca numărul de persoane invitate la eveniment se modifică, conducerea unității își
rezervă dreptul de a schimba sala cu o altă sală, mai corespunzătoare pentru desfășurarea
activității.
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Meniul ales se stabilește cu cel puțin o săptămână înaintea evenimentului. Numărul
final de meniuri comandate se comunică cu cel puțin 3 zile înainte de eveniment. La finalul
evenimentului se va achita contravaloarea integrală a meniurilor comandate.
Oferim și produse de patiserie, și organizăm degustări în urma căruia veți putea alege
dintr-o gamă variată de prăjituri și torturi.
Orarul evenimentului va fi stabilit de comun acord cu conducerea hotelului.

In continuare vă prezentăm variantele noastre de meniuri, care sunt informative, ele pot
fi modificate după opțiunea clientului pe bază de înțelegere.
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Varianta 1
Gustare rece:

Felul principal:

Roșii cherry cu vinete

Medalion Agape (cotlet porc, pui, sotte
ciuperci, rondea ananas, cașcaval)

Crochete de pui cu susan
Ardei cu pastă de brânză
Cupă crocantă cu salată de pui
Bulete de cașcaval

Cartofi aurii
Morcovi franțuzești + orez cu legume
Salată de varză cu morcovi

Chifteluțe speciale
Ruladă de porc cu cabanos

Cină:

Ruladă de caș cu șuncă și ciuperci

Sarmale cu ciolan și smântână

Măsline + decor
Aperitiv doboș
Rulou de șuncă cu hrean

Desert:

Mousse brânză feta pe castravete

Prăjitura casei

Gustare caldă:

Saleuri asortate

Ciorbă de pui a la grec
Ciorbă țărănească de văcuță
(Smântână și ardei iute)

Open bar (nelimitat):
Cafea
Bere (Heineken, Ciuc, Ursus, Stella)
În pachet este inclus: pâine/chiflă

Preț: 150 lei/persoană
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Varianta 2
Gustare rece:

Fel principal:

Frigărui roșii cherry cu mozzarella
Brânzeturi cu struguri

Duet din mușchi de porc cu piept de
curcan învelit în bacon cu sos de
gorgonzola

Vol-au-vent cu pastă de ton și icre

Cartofi copți la cuptor cu rozmarin

Tartine cu mușchi de porc

Salată de varză cu roșii

Crochete de pui în fulgi de porumb

Cină:

Tartină cu piept de curcan

Purcel la cuptor

Prossciutto cu melone
Ruladă de pui cu piper roșu

Desert:

Somon fume pe ananas

Candy bar

Vol-au-vent cu crevete și guacamole

Open bar (nelimitat):

Roșii cherry
Măline + decor
Gustare caldă:

Cafea
Apă minerală/plată
Suc gama Cola

File de păstrăv cu sos capere și legume la
cuptor

În pachet este inclus: alune și sărățele

Preț: 165 lei/persoană
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Varianta 3
Gustare rece:

Fel principal:

Roșii cherry cu pastă de brânză

Pulpe de pui cu legume și bacon

Ruladă de pui cu piper roșu

Mușchi de porc cu sos de vin

Coșuleț cu salată de pui

Cartofi aurii

Ruladă mușchi de porc cu merișoare

Orez cu ciuperci

Vol-au-vent cu pastă de ton

Salată asortată

Doboș de spanac cu brânză

Cină:

Mini șnițel de pui parizian

Platou brânzeturi

Rulou de șuncă cu salată de boeuf
Ruladă de caș cu șuncă și ciuperci

Desert:

Chifteluțe speciale

Tort festiv + Candy bar

Ciuperci umplute cu brânză și bacon

Bar:

Măsline negre/măsline umplute

Șampanie la intrare
Cafea 2 buc

Gustare caldă:

Bere (Heineken, Stella, Ciuc, Ursus) 2 buc

File de somon cu sos pesto

Apă minerală/plată la 2 litri nelimitat

Buchetiere de legume (morcovi, brocoli,
cartofi)

Sucuri gama Cola 2 buc
În pachet este inclus:
-

Decorațiunea sălii (huse scaune,
eșarfe, fețe de masă, masa mirilor)
Pahare de șampanie pentru miri și
nași

Preț: 200 lei/persoană
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Varianta 4
Gustare rece:

Fel principal:

Ciuperci cu caș învelit în bacon

Mixt grill cu sos barbeque

Roșii cu pastă feta

Cartofi copți la cuptor cu rozmarin

Ruladă de pui cu legume

Salată de varză

Bulete de cașcaval

Cină:

Mini șnițel din piept de pui

Frigărui asortate cu sos picant

Ruladă mușchi porc cu merișoare
Ardei cu pastă de șuncă

Desert:

Ruladă caș cu șuncă și ciuperci

Tortul mirilor

Rondea de ananas cu cașcaval

Open bar (nelimitat):

Chifteluțe speciale
Salam sibiu cu măsline umplute
Măsline + decor
Gustare caldă: File șalău parizian cu sos
olandez

Cafea
Apă minerală/plată
Sucuri gama Cola
Bere (Heineken, Ciuc, Ursus, Stella)
În pachet este inclus:

Buletiere de legume
-

-

Decorațiunea sălii (la intrare cu
aranjament floral natural, pahare
miri și nași diverse modele și
culori, aranjament mese invitați,
huse scaune, masa mirilor, fețe de
masă, meniurile pe masă, oglinzi
rotunde, căsuța de dar, față de masă
și juponaj pentru masa tortului)
Dj
Foto + video
Coafura și machiajul miresei (oferit
de Salonul Vestige)
Tips (taxa ospătari)
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Preț: 250 lei/persoană
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