Oferta Botez
Sole Restaurant

Prezentare
Amplasat în zona Dorobanți, Sole Restaurant oferă, prin serviciile de înaltă calitate și
designul inovator, un nou concept pentru evenimentele speciale din viața dumneavoastră.

Bd. Iancu de Hunedoara nr.48 - sector 1 București
www.solerestaurant.ro
Facebook: Sole Events
Instagram: Sole_Restaurant_București
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Condiții de contractare
Garanția rezervării se oferă în momentul semnării
contractului de servicii.
Pentru rezervarea zilei solicitate se percepe un avans de 2.300 lei.
Restul sumei de plată se va achita la sfârșitul evenimentului.
Minimul de persoane acceptate pentru zilele de sâmbătă - 60 pax
Minimul de persoane acceptate pentru zilele de duminică - 50 pax
Capacitate maximă - 140 pax
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Meniu I

PEȘTE

GUSTARE

Șalău la cuptor cu mărar și boabe de

Tartar Somon fume cu capere pe felie de lămâie

piper roșu servit cu garnitură de cartofi

Salată de pui cu mango și avocado

nature, legume julienne și broccoli

Prosciutto crudo cu parmezan
Jambon umplut cu salată Waldorf

GRILL

Terină din brânză de capră și ricotta cu mousse de

Frigărui de Pui și Ruladă de Porc la grătar,

sfeclă roșie

servite cu cartofi țărănești și

Swaiter și măsline marinate

salată de varză albă și varză roșie

PREȚ - 38 EURO + T.V.A / PERSOANĂ
Notă: Orice Meniu poate fi îmbunătățit la pește cu File de
Somon pentru doar 2,5 Euro în plus.
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Meniu II

PEȘTE

GUSTARE
Tartar de Somon fumee cu capere pe felie de lămâie,
Salată de pui cu mango și avocado

Dorada la cuptor cu mărar și boabe de
piper roșu servit cu garnitură de cartofi
nature și legume julienne

Prosciutto crudo cu Parmezan

GRILL

Piept de Rață cu portocală

Frigărui de Porc și Ruladă de Curcan la cuptor

Terină din brânză de capră și ricotta cu mousse de

cu sos de vin, servite cu piure de cartofi cu

sfeclă roșie

trufe și salată de ardei Kapia

Frigărui de Mozzarella și roșii Cherry
Măsline marinate

PREȚ - 40 EURO + T.V.A / PERSOANĂ
Notă: Orice Meniu poate fi îmbunătățit la pește cu File de
Somon pentru doar 2,5 Euro în plus.
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Meniu III

GUSTARE
GRILL

Ruladă de Somon fumee cu mousse de cremă de
brânză fină

Propunerea specialiștilor: Pentru o

Creveți sotați și Mix de salate tinere

petrecere reușită și pentru a vă asigura că
invitații dumneavoastră sunt pe deplin

Piept de Rață afumat cu portocală

multumiți, vă recomandăm un bufet

Prosciutto cu Parmezan

desăvarșit pe parcursul a două ore, asistat de

Jambon umplut cu salată Waldorf

către un bucătar care va felia în fața
invitaților dumneavoastră următoarele

Mozzarella Buffala și Roșie marinată în ulei de măsline

preparate Gurmand:

Măsline marinate

Curcan la cuptor

PEȘTE

Porchetta (ruladă din pulpă de porc
umplută cu mirodenii)

File Dorada la cuptor cu sos de lămâie
servit cu garnitură de cartofi Cocote

Pulpă de vițel

sotați cu rozmarin și legume julienne

Cârnăciori proaspeți de casă
Acompaniate de cartofi la cuptor, salată de
varză, murături, ardei kapia.

PREȚ - 42 EURO + T.V.A / PERSOANĂ
Notă: Orice Meniu poate fi îmbunătățit la pește cu File de
Somon pentru doar 2,5 Euro în plus.
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Pachet de băuturi Standard
Spumant la Tort
Spirtoase
Whisky J&B, Jeam Beam, Rom, Vodka, Gin, Martini, Campari, Cremă de whisky
Cocktail-uri
Cocktail-uri:Cuba Libre,Gin Tonic,Campari Orange,Srewdriver,Manhattan
Nonalcoolic:Sweet Sunrise
Bere si Vin
Bere cu și fără alcool Tuborg
Vin alb și roșu Nomad Aurelia Visinescu
Soft drinks
Apă minerală și plată
Sucuri naturale Prigat- portocale, grapefruit, piersici, mere, vișine
Sucuri carbogazoase gama Pepsi-Cola, Apă tonică
Coffee - Tea
Espresso, Capuccino,Ceai
(consum nelimitat pe toată durata evenimentului)

PREȚ - 18 EURO + T.V.A / PERSOANĂ
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Pachet de băuturi Deluxe
Spumant la întâmpinare și la Tort
Spirtoase
Jack Daniel's, Johnnie Walker Black Label, Rom, Vodka Belvedere, Gin, Martini, Campari,
Cremă de whisky, Aperol
Cocktail-uri
Cocktail-uri:Cuba Libre,Gin Tonic,Campari Orange,Srewdriver,Manhattan, Aperol Spritz
Nonalcoolic:Sweet Sunrise
Bere si Vin
Bere cu și fără alcool Tuborg
Vin alb, rose și roșu Karacter Aurelia Visinescu
Soft drinks
Apă minerală și plată
Sucuri naturale Prigat- portocale, grapefruit, piersici, mere, vișine
Sucuri carbogazoase gama Pepsi-Cola, Apă tonică
Coffee - Tea
Espresso, Capuccino,Ceai
(consum nelimitat pe toată durata evenimentului)

PREȚ - 28 EURO + T.V.A / PERSOANĂ
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Servicii Locație
Notă: Discount în funcție de perioadă, număr de persoane și
meniul ales.
490 EURO + T.V.A / PERSOANĂ
• Setup cu mese rotunde 10-13 pax
• Consultanță profesională privind organizarea botezului și a decorării sălii
• Degustarea meniului
• Serviciul de garderobă
• Fețe de masă crem sau negre cu șervete diverse culori
• Sfeșnice cu lumânări si oglinzi pe mese
• Printare Meniuri
• Hostess pentru primirea invitaților
• Iluminarea sălii în diverse culori ambientale
• Spațiu Camera bebeluș
• Suport de putere 220w sau 380w pentru DJ sau formație

Servicii Anexe
• Dj cu sonorizare si playlist adaptat solicitărilor
• Schelă de lumini
• Candy Bar - 5 euro + tva / pers
• Bar de fructe - 3 euro + tva / pers
• Candy Bar + Bar de fructe - 6 euro + tva / pers
• Tort personalizat
• Foto + Video
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