


Event Manager care se va ocupa de fiecare detaliu al petrecerii
Bucătar șef dedicat exclusiv evenimentului Dumneavoastră
Mese aranjate pe măsura evenimentului și a distinșilor
Dumneavoastră oaspeți
Degustare înainte de eveniment, pentru viitorii miri
Șampanie la primirea invitatiilor și la tort
Cufar pentru dar





Vă Putem Recomanda Și Alte Servicii 
Pentru O Nuntă De Vis

 Fondue de ciocolata stiți cum se spune “ciocolata e o bucățică ruptă din 
rai de care nu te mai poți sătura odată ce i-ai simțit gustul”.

 Candy Bar pentru cei mici și nu numai.
 Fhotobox pentru imortalizarea unor momente inedite
 Coktail Bar cu barmani specializați în bartendingul profesionist
 Porumbei - ei reprezintă semnul pacii si al prevestiri de bine
 Gheata carbonică secretul unei nunți de efect

*** În cazul în care aceste servicii vă sunt deja asigurate,
nu vom percepe taxe suplimentare de chirie sau de orice
altfel, ci le veți putea folosi după bunul plac!



...De Aceea, Meniul Pe Care Îl Vom Servi Va Cuprinde :

 4 Feluri Din Cele Mai Deosebite Bucate 
 Un Pachet De Licori (Amețitoare Și Revigorante)



Aperitiv

Carpaccio din piept de curcan servit pe salată
cu valeriană, salată de pui si ciuperci cu 
aromă de busuioc servită în tortilla, chif-
teluțe, selecție de brănzeturi servite cu legume 
proaspete, mini quiches cu blue cheese,
mousee de ton servit pe lamaie, tartine cu icre

Pește
Pastrav la cuptor cu ulei de măsline servite cu 
roșii cherry gratinate și cu sos cu tarhon si
spanac

Sarmăluțe Bucovinene

Servite cu mămăliguța, ardei iute, smăntănă
și costiță afumată friptă pe jar

Friptură

Frigărui de curcan cu legume , cotlet de porc 
la jar servite cu sos de hrean cu smantana
acompaniat de cartofi la cuptor cu rozmarin 
si salată de sezon

219
LEI



Aperitiv 
Crostini cu ton ,canapé cu somon  afumat servit cu 
capere cu spumă de unt și anchois, Bocconcini cu roșii 
cherry și aromă de busuioc, Saltimbocca Freddo de 
curcan cu gorgonzola și nuci, Roastbeef de vițel servit
cu jeleu de peperoncino, selecție de brănzeturi cu 
legume proaspete, mini quiches cu blue cheese si foie 
gras

Pește
Dorada la cuptor cu sos de capere servit cu orez

sălbatic prăjit

Sarmale 
Purpuriu de sărmăluțe, în foi de varză murată și viță-
de-vie, servite cu mămăliguță, ardei iute, smăntănă și 
costiță afumată friptă pe jar

Friptură 
Antricot de vițel cu sos de hribi servit cu cartofi

dauphinoise și salată verde

Sau
Cotlete de berbecuț pregatit in  sous vid ,  piept de 
curcan pregătită la cuptor cu ierburi aromate si
parmezan servite cu legume Thai si sos stridii
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Aperitiv 
Terină de Foie Gras cu dulceața de ceapă
,brochette  cu creveți în sos dulce picant,

pastramă de rață servită cu ananas ,
prosciutto melone, tartine cu icre de somon , 
tapas de avocado cu baby spanac si cremă de 

branză chevre, danișh blue cu nuci si
struguri,crostini cu roostbeef

Pește
Rondele de somon la cuptor servit cu sos de 

șampanie cu broccoli si baby carrots 

Sărmăluțe
Sărmăluțe de curcan in foi de viță-de –vie 
servite cu smăntănă ,mămăliguță si costiță

afumată friptă pe jar

Friptură 
Mușchi de vițel servit cu reductive de Chabis
cu budincă de cartofi și salată de sfeclă cu 

hrean proaspăt 

309



 Fantezie De Alune Și Covrigei 
 Pâinea Casei Feliată



Pachete De Băuturi

Alcoolice – 51 Lei
 Vinul casei alb / roșu  servit la carafă de 1 litru
 Whisky J&B Rare 
 Cinzano Bianco / Rosso
 Campari
 Vodka Smirnoff
 Berea draft
 Bere fără alcool
 Țuică
 Vișinată
 Campari orange
 Gin Tonic
 Whisky Coke
 Vodcă Tonic

Soft Drinks – 39 lei
 Apă minerală / plată 0,75 ml
 Produse Pepsi
(Pepsi,  Mirinda, 7Up, apa tonică )
 Prigat (diverse sortimente)
 Limonadă cu / fără miere
 Cafea americană (filtru)
 Espresso cu / fără cofeină
 Cappuccino cu spumă de lapte / frișcă
 Café latte
 Ceai infuzie, diverse arome



Event Manager
Daniel Mintilie - 0730 . 188 . 599 / 

evenimente@hmrestaurant.ro
Florentina Mirkovic- 0732 . 731 . 805 / 

evenimente@hmrestaurant.ro

Pentru Rezervări, Informații 
Referitoare La Meniuri Sau Pentru 

Orice Alta Informatie Vă Rugam Nu 
Ezitați Să Ne Contactați!

De Luni pana Vineri de la orele

12.00 – 20.00

mailto:evenimente@hmrestaurant.ro
mailto:evenimente@hmrestaurant.ro

