EVENIMENT (corporate sau privat)

100 lei / persoana
(Tva inclus)

(Bufet rece şi cald; Băuturi nonalcoolice, cafea şi vin - consum nelimitat)

Aniversarea zilei tale de naştere
Aniversarea zilei onomastice
O reuniune cu foştii colegi
O cină sau un brunch cu partenerii de business
Ziua aniversară a companiei
O petrecere surpriză pentru angajaţi
Oferta este valabilă pentru un număr minim de 30 de persoane.
Oferta NU este valabilă pentru nunţi şi botezuri.

Rezervări: +40758.105.328; +40758.105.329
office@marshalgarden.ro

Meniu Bufet 1
Gustări reci şi calde
Trio de frigărui cu roşie cherry şi cremă de brânză în crustă de mac, broccoli şi chives
Avelină icre ştiucă
Salată grecească
Salată de cartofi cu bacon crocant şi chives
Chifteluţe de pui cu susan
Crochete de caşcaval
Rulouri din ficăţei de pui în manta de bacon
Fel principal
Şniţele de pui
Cordon bleu de porc
File de somon la grătar
Garnituri
Cubuleţe de cartofi cu ierburi aromatice la cuptor
Orez oriental cu fidea
Sote de ciuperci cu oţet balsamic şi sos de soia
Salate
Salată de castraveţi natur cu ceapă roşie şi măsline
Salată de sfeclă cu hrean
Desert
Plăcintă cu mere
Tiramisu
Băuturi
Apă minerală plată / carbogazoasă
Coca Cola, Fanta, Sprite
Vin alb şi roşu
Cafea espresso, Cappuccino

Calea Dorobanţilor 50B, Bucureşti
www.hotelmarshalgarden.ro

Meniu Bufet 2
Gustări reci şi calde
Salată de vinete, salată de fasole, zacuscă de casă, măsline, legume proaspete
Rulouri de vinete cu brânză Philadelphia şi roşii cherry
Salată de heringi Bismark
Salată de pui cu ţelină, măr şi swaitzer
Gujoane din piept de pui în crustă de susan servite cu sos de chilli sau sos de smântână cu hrean
Bulete de cartofi
Fel principal
Antricot de vită cu ceapă caramelizată
Frigărui de pui cu legume
File de lup de mare la grătar cu ierburi aromate
Garnituri
Cartofi cu rozmarin la cuptor
Sote de broccoli si mini carrots
Risotto primavera
Salate
Salată de varză albă cu mărar şi lămâie
Salată asortată murături
Desert
Asortiment de miniprăjituri
(tarte cu fructe, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă de vanilie şi lămâie)
Salată de fructe
Băuturi
Apa minerală carbogazoasă/ plată
Coca Cola, Fanta, Sprite
Vin alb şi roşu
Cafea espresso, Cappuccino

Calea Dorobanţilor 50B, Bucureşti
www.hotelmarshalgarden.ro

