Nunta
voastră
2021

Locul unde oamenii fac diferența

Elegant și cu personalitate, salonul Clasic
reprezintă soluția ideală pentru organizarea
evenimentelor speciale din viața d-voastră!
Într-o atmosferă roman că și prietenoasă,
aici veți simți pasiunea și implicarea
personală a echipei noastre.
Aspectul raﬁnat, dotările deosebite, un ring
de dans generos și o capacitate a sălii de
350 locuri fac din salonul Clasic locul perfect
pentru ca invitații să se simtă bine și să
păstreze amin ri de neuitat de la
evenimentul d-voastră!
Având finisaje clasice și raﬁnate, proiectat
cu mult bun gust, salonul Clasic adaugă
pres giu evenimentului tău într-o
atmosferă caldă și primitoare.
Salonul Clasic

Te așteptăm cu drag!

Strălucitor și unic, te va cuceri din prima
clipă cu conceptul său avangardist, cu
candelabrele create special pentru a
personaliza spațiul, creând as el un loc
de neuitat pentru cei care-i vor călca pragul.
Acest salon vă pune la dispoziție 200 de
locuri, spațiu generos as el ca d-voastră să
beneﬁciați de toată atenția din partea
invitaților.
Nunta este mai mult decât o petrecere,
este un eveniment special în care povestea
ta de dragoste prinde contur!
Amin rile create în salonul Avantgarde vor
ﬁ unice și prețioase ca sclipirile de diamant!
Salonul Avantgarde

Încearcă și tu această senzație!

Evenimentele din viața ﬁecăruia poartă o
încărcătură emoțională foarte mare și
trebuie să rămână atât în memoria gazdelor
cât și a invitaților ca o experiență frumoasă
și agreabilă despre care întotdeauna vom
poves cu plăcere.
Salonul Millenium are o capacitate de 120
de locuri și este special conceput pentru
d-voastră dacă doriți să organizați un
eveniment mai in m.
Un cadru mai restrâns nu înseamnă
austeritate, de aceea salonul Millenium
reprezintă des nația ideală pentru
o petrecere de neuitat !
Salonul Millenium

CADOUL NOSTRU PENTRU VOI

primire cu șampanie

tortul miresei*
ciocolată, diplomat, fructe.

2 camere superior

parcare gratuită

cu mic dejun și late check-out.

mic dejun în cameră

pentru cele 2 camere Superior.

degustare
gratuită meniu

huse scaun
fețe de masă

Consultanță de
specialitate gratuită

20%

15%

discount pentru
cazarea invitaților
(rezervare anticipată)

discount acordat mirilor
pentru participarea la un eveniment
organizat de Central Plaza Hotel
(8 Martie, Valentine’s Day, Revelion)

10%
discount pentru următorul
eveniment organizat (botez, aniversare)
Valabilitate: 2 ani de la data nunții

MENIU FESTIV

SAFIR
209 lei

GUSTARE RECE
Ruladă de pui cu cheddar și legume
Rulou de somon cu brânza și rucola
Mușchi la jar feliat
Coppa
Ou de prepeliță cu cremă de brânză și anșoa
Ruladă de cașcaval cu strugure în mantie de brânză cheddar
Coșuleț cu icre
Frigărui de pastramă
Pate de casă de pui
Asortiment de legume

GUSTARE CALDĂ
Sărmăluțe moldovenești cu afumatură, mămăliguță, smântână și ardei iute
sau
Ruladă de pui cu verdeață și usturoi, legume thailandeze și sos cu smântână
sau
Filé de șalău în crustă de ierburi și mozzarella cu buchetieră de legume și sos de șofran

FEL PRINCIPAL
Mușchiuleț de porc în duet cu piept de pui și bacon,
carto i la cuptor, sos de vin și murături
sau
Cotlet de porc cu os, marinat în rozmarin servit cu gratin de carto i
cu spanac și sos de smântână cu mărar

TORT FESTIV
La alegere: tort de ciocolată, tort diplomat, tort cu fructe, tort glasse

GUSTARE RECE (la alegere)
Parfait din icat de pui și dulceață de ceapă roșie
Terină de curcan cu caise și chutney de mango
Tatină cu cremă de brânză, roșii con it și busuioc
Rulou cașcaval cu cremă de brânză și ardei gras
Involtini de cașcaval cu strugure în crustă de alune
Galantină de pui cu legume

GARNITURI (la alegere)

SALATE

Salată de citrice
Orez cu șofran
Carto i Duchess
Carto i fondant
Ratatouille provensal

Salată de varză albă / varză roșie
Salată de castraveți murați
Mix de salată verde

PACHET DE BĂUTURI STANDARD
Spumant la primirea invitaților
Apă plată și minerală Bucovina (0.75L)
Băuturi răcoritoare gama Pepsi (0.25L)
Cafea iltru
*3 sor mente de chiﬂe (semințe / graham / albe)

Ofertă Smart SAFIR

270 lei

Meniu Festiv și Pachet Băuturi Extra Premium*
Fructe: mere, struguri + 1 fruct de sezon (150 g / persoană)
Alune și patiserie sărată pe mese (40 / 60 g / persoană)
*Pachetul de băuturi este de p Open Bar - nelimitat pentru o perioadă de maxim 9 h

MENIU FESTIV

RUBIN
235 lei

GUSTARE RECE
Mușchi la jar cu boia
Frigăruie de mozzarella și măsline
Tortilla cu cremă de brânzeturi nobile
Terină de pui cu cheddar și legume
Ruladă de cașcaval cu cremă de brânză și legume în crustă de mărar
Ruladă de pui de casă
Ruladă de cașcaval cu strugure în mantie de brânză cheddar
Coșuleț cu cremă de brânză și chimen
Tortilla cu somon fumé și rucola
Asortiment de legume

GUSTARE CALDĂ
Piept de curcan mediteranean, risotto cu parmezan și sos de brânzeturi
sau
Filé de șalău în crustă de fulgi de porumb cu legume julienne și sos de lămâie

FEL PRINCIPAL
Aripioare de porc la cuptor, glazurate, carto i zdrobiți, sos brun și ardei copți
sau
Steak de porc cu cimbru și usturoi, cartof gratinat și sos de vin roșu

TORT FESTIV
La alegere: tort de ciocolată, tort diplomat, tort cu fructe, tort glasse

GUSTARE RECE (la alegere)
Parfait de pui cu mac și dulceață de ceapă
Pastramă de vită crud-uscată
Rulou cu cheddar și cremă de brânză
Rulou de salam cu brânză și fructe con iate
Duet de măsline marinate

GARNITURI (la alegere)

SALATE

Salată de citrice
Orez cu șofran
Cous cous mediteranean
Risotto cu hribi
Carto i fondant / Dauphinois
Ratatouille provensal

Salată de varză albă / varză roșie
Salată de castraveți murați
Mix de salată verde
Rulou de ardei copt
Salată Coleslaw

PACHET DE BĂUTURI STANDARD
Spumant la primirea invitaților
Apă plată și minerală Bucovina (0.75L)
Băuturi răcoritoare gama Pepsi (0.25L)
Cafea iltru
*3 sor mente de chiﬂe (semințe / graham / albe)

Ofertă Smart RUBIN

290 lei

Meniu Festiv și Pachet Băuturi Extra Premium*
Fructe: mere, struguri + 1 fruct de sezon (150 g / persoană)
Alune și patiserie sărată pe mese (40 / 60 g / persoană)
*Pachetul de băuturi este de p Open Bar - nelimitat pentru o perioadă de maxim 9 h

MENIU FESTIV

OPAL
249 lei

GUSTARE RECE
Coșuleț cu cremă de brânză și castravete
Parfait de pui cu mac și dulceață de ceapă
Pastramă de vită crud-uscată
Rulou cu cheddar și cremă de brânză
Rulou de salam cu brânză și fructe con iate
Duet de măsline marinate
Frigăruie cu cașcaval și coppa
Tortilța cu cremă de brânză, cheddar și rucola în crustă de susan
Chiftele Italiene
Asortiment de legume

GUSTARE CALDĂ
Piept de rață glazurat cu miere, varză roșie cu sta ide și nucă, sos de fructe de pădure
sau
Pulpă de rață con iată, pară iartă în șampanie și sos de coacaze cu piper verde

PEȘTE
Butter ish în crustă de semințe cu legume thay și sos de limetă
sau
Filé de somon cu ghimbir și salată de citrice

FEL PRINCIPAL
Mușchiuleț de porc în foietaj, budincă de legume aromatizată și sos brun cu piper verde
sau
Medalion de pui Caprese, mușchiuleț de porc marinat cu carto i aromatizați și salată

TORT FESTIV
La alegere: tort de ciocolată, tort diplomat, tort cu fructe, tort glasse

GUSTARE RECE (la alegere)
Mușchi la jar cu boia
Frigăruie de mozzarella și masline
Terină de porc cu istic
Tortilla cu cremă de brânzeturi nobile
Terină de pui cu cheddar și legume
Ruladă de cașcaval cu kiwi în mantie de brânză cheddar
Tortilla cu somon fumé și rucola
Chifteluțe Italiene

GARNITURI (la alegere)

SALATE

Salată de citrice
Orez cu șofran
Cous cous mediteranean
Risotto cu hribi
Carto i fondant / Dauphinois
Ratatouille provensal

Salată de varză albă / varză roșie
Salată de castraveți murați
Mix de salată verde
Rulou de ardei copt
Salată Coleslaw

PACHET DE BĂUTURI STANDARD
Spumant la primirea invitaților
Apă plată și minerală Bucovina (0.75L)
Băuturi răcoritoare gama Pepsi (0.25L)
Cafea iltru
*3 sor mente de chiﬂe (semințe / graham / albe)

Ofertă Smart OPAL

305 lei

Meniu Festiv și Pachet Băuturi Extra Premium*
Fructe: mere, struguri + 1 fruct de sezon (150 g / persoană)
Alune și patiserie sărată pe mese (40 / 60 g / persoană)
*Pachetul de băuturi este de p Open Bar - nelimitat pentru o perioadă de maxim 9 h

MENIU FESTIV

DIAMANT
285 lei

GUSTARE RECE
Foie gras și top de coacăze
Ramekin cu salată rucola, rodii, mușchi de vită
Rulou de cașcaval cu strugure și alune
Tortilla cu somon
Ruladă de curcan cu chutney de mango
Ou de prepeliță cu cremă de brânză
Tortilla cu brânzeturi nobile
Mușchiuleț de porc cu sos de mere verzi

GUSTARE CALDĂ
Pulpă de rață con it cu andive grill, piure de carto i dulci și sos de a ine

PEȘTE
Ton roșu pe plită cu sushi de avocado și ananas, wasabi și reducție de sos de soia

FEL PRINCIPAL
Surf & turf din mușchi de vită cu trufe, creveți și garnitură de kale cu grapefruit

TORT FESTIV
La alegere: tort de ciocolată, tort diplomat, tort cu fructe, tort glasse

GUSTARE RECE (la alegere)
Mușchi la jar cu boia
Prosciutto cu pepene galben
Terină de porc cu istic
Tortilla cu cremă de brânzeturi nobile
Terină de pui cu cheddar și legume
Ruladă de cașcaval cu kiwi în mantie de brânză cheddar
Piept de rață afumat și jeleu de portocală
Tortilla cu somon fumé și rucola
Ruladă de pui de casă
Sushi cu somom teriyaki

GARNITURI (la alegere)

SALATE

Salată de citrice
Orez cu șofran
Cous cous mediteranean
Piure de țelină
Carto i fondant / Dauphinois
Ratatouille provensal

Salată de varză albă / varză roșie
Salată de castraveți murați
Mix de salată verde
Rulou de ardei copt
Salată Coleslaw

PACHET DE BĂUTURI STANDARD
Spumant la primirea invitaților
Apă plată și minerală Bucovina (0.75L)
Băuturi răcoritoare gama Pepsi (0.25L)
Cafea iltru
*3 sor mente de chiﬂe (semințe / graham / albe)

Ofertă Smart DIAMANT (all inclusive)

370 lei

Meniu Festiv și Pachet Băuturi Extra Premium*
Candy Bar, Fruit Bar & Cocktail VIP Bar
Alune și patiserie sărată pe mese (40 / 60 g / persoană)

PACHETE

OPȚIONALE
La alegere

PACHET BĂUTURI EXTRA

50 lei

Vinul casei la carafă (alb / roșu)
Bere Ciuc
Cinzano (bianco / rosso)
Whisky J&B
Vodka Smirnoﬀ Red

PACHET BĂUTURI EXTRA PREMIUM

64 lei

Vinul casei 0.75L (alb / roșu / roze)
Bere Ciuc
Cinzano (bianco / rosso)
Whisky J&B
Vodka Smirnoﬀ Red
Campari
Gin
Aperol
Servire starea civilă 18 lei / persoană cu spumant și fursecuri (minim 20 persoane)
Candy Bar de la 16 lei / persoană* (include și decorarea bufetului de mini prăjituri)
*minim 100 pers
** fără băuturi incluse, doar service charge (taxă preparare și servire)

Pachetul de nuntă standard conține la alegere:
- Sâmbătă: Meniurile Rubin, Opal, Diamant și ofertele Smart: Sa ir, Rubin, Opal și Diamant
- Duminică: Toate meniurile și ofertele smart, la care se aplică 10% discount.
Reducerile din prezenta ofertă nu se cumulează cu alte oferte.

NOTE

Piața Petrodava, nr. 1-3, Piatra Neamț

Restaurant Manager: restaurant@centralplazahotel.ro
Event Manager: events@centralplazahotel.ro
Telefon: 0741 330 041

