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Unele povești frumoase încep atunci când te aștepți mai puțin.
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MINT
APERITIVE
A3. Terină de pui cu ciuperci și spanac în mantie de jambon
A5. Pate de pui făcut în casă și dulceață de ceapă
A7. Ruladă de purcel cu pancetta şi fructe confiate
A8. Rulou de emmenthaler cu spumă de brânză și busuioc
A12. Coșuleț cu mousse de păstrăv afumat și jeleu de grapefruit
& buchet de legume crudite

FEL PRINCIPAL
F3. Ceafă de porc gătită lent, cartofi gratinați, varză de Bruxelles și sos brun
&
Salată de sfeclă coaptă și hrean cu turmeric

PRET începând de la 215 lei / invitat

KIDDO
Mini-Șnițele de pui, batoane de mozzarela ,
cartofi pai, sos de maioneză și salată verde

PRET 45 LEI

TARRAGON
APERITIVE
A2. Mușchi bavarez cu prune afumate în crustă de susan alb si negru
A4. Terină de pui cu ficăței și ardei copt în crustă de panko
A9. Bis color cu mousse de brânzeturi fine şi fistic
A10. Aspic cu fructe de mare şi panna cotta de citrice
A11. Galantină de curcan şi pui, roşii uscate şi mazăre în mantie de pesto roşu.
A12. Coșuleț crocant cu mousse de păstrăv afumat și jeleu de grapefruit
& buchet de legume crudite

FEL PRINCIPAL
F1. Duet din muschiuleț de porc cu piept de curcan
în mantie de bacon cu cartofi gratinați, sparanghel și sos brun
&
Salată de sfeclă coaptă și hrean cu turmeric

PRET începând de la 235 lei / invitat

THYME
APERITIVE
A18. Savory Cheesecake cu ceapă caramelizată
A19. Creme Brulee de foie gras
A3. Terină de pui cu ciuperci și spanac în mantie de jambon
A21. Conuri de aluat cu spumă de brânză, gorgonzola și fructe confiate
A23. Creveți tempura cu sos dulce-picant
A13. Ruladă de porc cu măsline în mantie de smântână şi amestec de condimente
A16. Ouă Scotch
& buchet de legume crudite

FEL PRINCIPAL
F2. Pulpă de rață cu cremă de polenta, varză roșie fiartă în vin și praz copt

PRET începând de la 255 lei / invitat

GINGER
APERITIVE
A3. Terină de pui cu ciuperci ăi spanac în mantie de jambon
A5. Pate de pui făcut în casă și dulceață de ceapă
A7. Ruladă de purcel cu pancetta şi fructe
A8. Rulou de emmenthaler cu spumă de brânză și busuioc
A12. Coșuleț crocant cu mousse de păstrăv afumat și jeleu de grapefruit
& buchet de legume crudite

PESTE
P1. Sferă de păstrăv cu creveți, zucchini și sparanghel

F E L P R I N C I PA L
F1. Ceafă de porc gătită lent, cartofi gratinați, varză de Bruxelles și sos brun
&
Salată de sfeclă coaptă și hrean cu turmeric

PRET începând de la 275 lei / invitat

TURMERIC
APERITIVE
A21. Conuri de aluat, spumă de brânză , gorgonzola și fructe confiate
A10. Aspic cu fructe de mare şi panna cotta de citrice
A11. Galantină de curcan şi pui, roşii uscate şi mazăre în mantie de pesto roşu.
A12. Coșuleț crocant cu mousse de păstrăv afumat și jeleu de grapefruit
A13. Ruladă de porc cu măsline în mantie de smântână și amestec de condimente
A20. Rilletes de rață cu piure de portocale
& buchet de legume crudite

PESTE
F3. File de doradă cu cous-cous și piure de mazăre cu mentă

F E L P R I N C I PA L
F4. Muşchi de vită, cartofi gratinați, sparanghel și sos brun
&
Mix de salată verde

PRET începând de la 315 lei / invitat

SAFFRON
APERITIVE
A4. Terină de pui cu ficăței și ardei copt în crustă de panko
A6. Rafaelo cu brânză gorgonzola, merișoare și grisine
A7. Ruladă de purcel cu pancetta şi fructe
A8. Rulou de emmenthaler cu spumă de brânză și busuioc
A20. Rilletes de rață cu piure de portocale
A15. Cub aperitiv cu somon afumat
A23. Creveți tempura cu sos dulce-picant
& buchet de legume crudite

PESTE
P4. Trio de peşte ( somon, butterfish, șalău ), orez sălbatic şi legume

F E L P R I N C I PA L
F4. Muşchi de vită, cartofi gratinați, sparanghel și sos brun
&
Mix de salată verde

PRET incepand de la 345 lei / invitat

APERITIVE

A2. Muschi bavarez in crustă de mac
A3. Terină de pui cu ciuperci și spanac în mantie de jambon
A4. Terină de pui cu ficăței și ardei copt în crustă din panko cu ierburi aromate
A5. Pate de pui făcut în casă și dulceată de ceapă
A6. Rafaello cu brânză gorgonzola, merişoare şi grisine
A7. Ruladă de purcel cu pancetta şi fructe
A8. Rulou de emmenthaler cu spumă de brânză și busuioc
A9. Bis color din spumă de brânzeturi fine și fistic
A10. Aspic cu fructe de mare şi panna cotta de citrice
A11. Galantină de curcan şi pui, roşii uscate şi mazăre în mantie de pesto roşu
A12. Coșuleț crocant cu mousse de păstrăv afumat și jeleu de grapefruit
A13. Ruladă de porc cu măsline în mantie de smântână şi amestec de condimente
A14. Ruladă de curcan cu merişoare
A15. Cub aperitiv cu somon afumat
A16. Ouă Scotch
A18. Savory Cheesecake cu parmezan și ceapă caramelizată
A19. Creme Brulee de foie gras
A20. Rilletes de rață cu sfeclă roșie și piure de portocale
A21. Conuri de aluat cu spumă de brânză, gorgonzola și fructe confiate
A23. Creveti tempura cu sos dulce-picant
& buchet de legume crudite
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A16
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A20

A21

A23

PESTE
P1. Sferă de păstrăv cu creveți, zucchini și sparanghel

P2. Somon cu cartofi duchesse și varză de bruxelles

P3. File de doradă cu cous-cous și piure de mazăre cu mentă
P4. Trio de peşte ( somon, butterfish, șalău ), orez sălbatic şi legume

F E L P R I N C I PA L
F1. Duet din muschiuleț de porc cu piept de curcan
în mantie de bacon cu cartofi gratinați, sparanghel și sos brun
&
Murături de casă

F2. Pulpă de rață cu cremă de polenta, varză roșie și praz

F3. Ceafă de porc gătită lent, cartofi gratinați, varză de Bruxelles și sos brun
&
Salată de sfeclă coaptă și hrean cu turmeric

F4. Muşchi de vită, cartofi gratinați, sparanghel și sos brun
&
Mix de salată verde

P1

P3

P2

P4

F1

F2

F3

F4

LIME

BAR
WHISKY
Jameson
VODKA
Finlandia
ROM
Bacardi Carta Blanca
GIN
Wembley
LIQUEUR CRÈME
Bailey’s
SOFT DRINKS
Apă Minerală Plată /750 ml
Apă Minerală Carbogazoasă /750 ml
Coca-Cola / Fanta /250 ml
Granini nectar piersici / portocale /250 ml

PRET PACHET BAR - LIME 45 lei / invitat

VIN
Livia / Gîrboiu
Șarbă alb sec / roze demisec / Fetească Neagră sec

21 lei

Corcova Jirov
alb / roze / roșu

seci amiabile

25 lei

Făurar Davino
alb / roze / rosu 37 lei
Budureasca Premium
alb / roze / rosu 45 lei
Lista de vin la sticlă de 750ml, si se plătește doar consumul efectiv.

ORANGE

BAR
WHISKY
Glenfiddich
VODKA
Absolut
ROM
Diplomatico
GIN
Beefeater
DIGESTIV
Tequila Jose Cuervo
LIQUEUR CRÈME
Sheridan’s
SOFT DRINKS
Apă Minerală Plată /750 ml
Apă Minerală Carbogazoasă /750 ml
Coca-Cola /250 ml
Fanta /250 ml
Granini nectar piersici / portocale /250 ml
LONG DRINKS
Campari Orange /campari, suc de portocale
Gin Tonic /gin, apa tonica
God Father /whisky, disaronno
Aperol Spritz /aperol , prosecco
Cuba Libre /rom, cola

VIN SPUMANT

PRET PACHET BAR - ORANGE 60 lei / invitat

EXTRAS.
Restaurantul SAVARIN@HotelBohemia, are o capacitate maximă de 120 locuri
iar evenimentele sunt acceptate cu un număr minim de 60 invitați.
Hotelul deține o parcare generoasă ce poate primi până la 20 autoturisme, garderobă,
o terasă de 32 de locuri și un foișor de 16 locuri.
Sala de eveniment este disponibilă de la ora 11:00 în ziua evenimentului și
până a 2a zi dimineață la orele 04:30.
E1. În momentul stabilirii meniului cât și a tuturor detaliilor ce țin de organizare eveniment,
band sau DJ, aranjare mese invitați, candy bar, decor sală și mese,
se semnează Contractul de Colaborare in 2 exemplare,
câte unul pentru fiecare parte implicată, și se achită un avans reprezentand 15 %
din totalul estimat de meniuri/invitat.
E2. Se oferă BONUS o cameră de hotel in imediata vecinătate a sălii de restaurant
la evenimentele NUNTA & BOTEZ.
E3. Cafeaua și Fețele de masă rotunde, bază și top, sunt oferite GRATUIT.
E4. Se percepe o ‘taxă de dop’ in valoare de 15 lei/invitat in momentul
în care oaspetele își aduce băuturile alcoolice sau vine cu Bar Mobil.
E5. Cu cel mult 5 zile înainte de eveniment, oaspetele are obligația de a
comunica numărul de porții care vor fi plătite la final de seară.

Pachetele de Meniu prezentate sunt orientative și sunt propunerile noastre pentru evenimentul dorit.
Fotografiile sunt cu titlu de prezentare și mici modificări pot interveni fără a fi notificate.
Fiecare ofertă poate fi personalizată in funcție de dorințe.
Prețurile finale cât și Meniul final vor fi de comun acord stabilite si scrise
in Anexa Contract cu cel mult 15 de zile inainte de eveniment.

RESTAURANT SAVARIN
@HotelBohemia
Str Gh Donici 2bis - Bacau
0737 282 746 - Restaurant / 0787 531 631 - Receptie Hotel
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