
Minirevelion**
Eroii de desen animat vor fi partenerii de joacă ai copiilor într-un univers de poveste.

Jocuri interactive, statui muzicale, micii detectivi, jocuri de actorie, sunt doar câteva dintre 
jocurile ce le vor asigura copiilor o seară specială.

Preţ: 170 ron / 1copil sau 300 Ron / 2 copii

Preţ: 465 Ron / persoană. Ofertă Early Booking* 442 Ron / persoană�

*Oferta Early Booking se aplică doar pentru rezervări şi plata integrală până la data de 30.11.2019.
**Programul se realizează pentru un grup minim de 20 copii.



Cocktail-uri:�

Gin tonic
Campari orange / Campari soda�
Cuba libre �
Mojito�
Aperol spritz

Bãuturi alcoolice:�
Whisky Jack Daniel’s�
Whisky Jameson�
Vodka Smirnoff Black�
Rom Captain Morgan Black�
Prosecco�
Aperol�
Campari�
Gin Bombay�
Bailey’s �
Bere Heineken 0,33�
Vin alb / rosé / roşu, Cramele Tohani 
Tequila Olmeca Silver�
Jagermeister

Bãuturi rãcoritoare:�

Sucuri naturale�
Coca Cola, Fanta, Sprite�
Apă tonică Schweppes
Apă plată / minerală

Coffee station:
Espresso scurt / lung�
Cappuccino
Caffe latte�
Selecţie de ceaiuri

Meniu
Piept de rață afumat cu brânză blue cheese și prune

Galantină de pui cu fistic�

Quiche de creveţi cu ceapă franţuzească�

Selecţie de mezeluri româneşti�

Parfait din ficat de raţă şi pui servit cu marmeladă de ceapă roşie şi smochine

Piftie de curcan�

Somon afumat, capere şi ceapă roşie�

Bresaola cu cremă de brânză şi coulis de sfeclă roşie

Mix de salate: lollo rossa, lollo bionda, iceberg, radicchio, rucola�

Bar de legume proaspete

Legume blanşate: fasole verde, sfeclă roşie şi conopidă�

Topping: ceapă, brânză Feta, parmezan, măsline, bacon crocant

Dressing-uri: Caesar, Blue Cheese şi Ranch 

Carving: Piept de porc caramelizat servit cu sos picant de soia şi ghimbir�

Pulpă de miel la cuptor �

Sosuri: L’Ancienne şi Béarnaise

Muşchi de vită maturat la grătar�

Filé de biban de mare cu sos de unt şi capere�

Piept de pui umplut cu Gorgonzola

Cartofi Dauphinois�

Soté de brocoli cu usturoi�

Mix de morcovi, cartofi dulci şi ciuperci�

Dovlecei şi anghinare au gratin

Brânzeturi asortate�

Mini prajituri�

Tort festiv

Rezervă acum 0733 200 226 sau events@capitalplaza.ro


