petrecerea
de botez

Felicitări! Sunteţi fericiţii părinţii ai unui bebeluș minunat.
Știm că adaptarea la noul statut vine la pachet cu tot
felul de încercări, dar veţi ieși învingători și veţi da
uitării aceste prime provocări din viaţa lui bebe.
Ce nu veţi uita însă este ziua botezului, prilej
de bucurie și petrecere alături de cei dragi.

avantaje
Avem plăcerea să vă oferim o serie de avantaje care să vă
ajute în organizarea rapidă și temeinică a
petrecerii de botez pe care vi-o doriţi:
Ÿ consultant dedicat, pentru pregătirea evenimentului
Ÿ degustarea meniului ales
Ÿ flori de sezon ca decor pe mese
Ÿ sfeşnice, meniuri personalizate, numere pe fiecare masă
Ÿ meniu special pentru copii (gratuit, în limita
a maxim 5 copii, pentru micuţii sub 5 ani)
Ÿ F&B coordonator pe toată
durata desfăşurării evenimentului
Ÿ o cameră Premiere Suite în noaptea petrecerii
Ÿ reducere garantată a tarifelor de cazare
pentru invitaţii care participă la eveniment

%01-

-10%
la meniul de
bucătărie*

-10%

-15%
la meniul de
bucătărie**

* evenimentul are loc în ianuarie sau februarie
** evenimentul are loc în perioada postului ortodox

Salonul

clasic

Sclipiri diafane, linii robuste și nuanţe cremoase se reunesc în
Salonul Clasic. Rezultatul? O locaţie ce găzduiește cu
naturaleţe petreceri de botez spumoase.

Capacitate salon: 40-170 persoane

Salonul

Gourmet

Impunătorul roșu închis în tandem cu auriul elementelor luminoase
și negrul lemnului masiv asigură accentele de eleganţă și
raﬁnament dorite pentru o petrecere de botez chic.

Capacitate salon: 50-230 persoane

)

Loja

domneasca

Candelabrele graţioase, cu zeci de sclipiri desprinse din tărâmul
luminii, sunt martorii tăcuţi ai petrecerilor de botez ţinute
în Loja Domnească, într-o notă degajată, prietenoasă.

Capacitate salon: 40-180 persoane

meniuri

Pentru invitaţii la prima petrecere a micului îngeraș pregătim o serie
de preparate gustoase, din care vă invităm să alegeţi, astfel
încât să conﬁguraţi un meniu pe măsura gusturilor,
dorinţelor și bugetului dumneavoastră. Optaţi
pentru una dintre variantele de open bar,
astfel încât organizarea și derularea
petrecerii să ﬁe cât mai plăcută.

MENIU 1

155 lei/persoană

B
!
Spumant servit cu pișcoturi
S
Mușchiuleţ de casă afumat 50 gr.
Mousse de brânză servit în tartă 50 gr.
Asortiment de brânzeturi (telemea, cașcaval) 70 gr.
Castraveţi, ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 80 gr.
Crochete de pui cu susan 50 gr.
Rulou din piept de pui cu mozarella 50 gr.
Măsline 30 gr.
Somon servit pe lămâie 50 gr.
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr.
480 gr.
P
Sărmăluţe învelite în foi de varză și viţă de vie
servite cu mămăliguţă, costiţă, smântână și ardei iute
150/200 gr.
F
Mușchiuleţ de porc împănat cu costiţă și usturoi și piept de pui la
cuptor cu sos de piper roșu, servit cu garnitură de cartoﬁ la
cuptor cu unt și mărar și salată de castraveţi muraţi
200/150/100 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

MENIU 2

165 lei/persoană

B
!
Spumant servit cu pișcoturi
S
Mușchiuleţ de casă afumat 50 gr.
Calamari pane 50 gr.
Rulou auriu de curcan 50 gr.
Rulou de șuncă umplut cu brânzeturi 50 gr.
Mousse de brânză servit în nuferi de roșii cherry 50 gr.
Fetta în crustă de fulgi de migdale 50 gr.
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 50 gr.
Ruladă ﬂorentină din mușchi de porc 50 gr.
Măsline 30 gr.
430 gr.
P
Piept de pui cu sos Roquefort și nuci servit cu legume blanchate
200/150 gr.
F
Purceluș rulat, frăgezit la cuptor, servit cu cartoﬁ noisette
și salată de castraveţi muraţi
200/150/100 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

MENIU 3

175 lei/persoană

P
Sosirea ﬁecărui invitat va ﬁ marcată de cocktail-uri colorate:
Campari Orange (campari, suc de portocale)
Mojito (lime, zahăr brun, rum, frunze de mentă, Sprite)
Bellini (suc de piersici, șampanie, sirop grenadine)
Kir Royal (șampanie, lichior caise)
Grand Mimosa (suc de portocale, șampanie, Campari)
S
Fetta în crustă de fulgi de migdale 50 gr.
Salată de vinete în tartă 50 gr.
Frigărui din șvaiţer cu boabe de struguri 50 gr.
Chifteluţe din piept de pui cu susan 50 gr.
Salată de ţelină cu somon fume 120 gr.
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 50 gr.
Măsline 30 gr.
Mușchiuleţ de casă afumat 50 gr.
Rulou auriu de curcan 50 gr.
500 gr.
P
Pulpe de pui cu brânză feta și ardei copţi servite cu
garnitură de varză roșie caramelizată
200/200 gr.
F
Duet de mușchiuleţ de porc cu piept de curcan servit cu
garnitură de cartoﬁ la cuptor cu ierburi și salată de ardei copţi
200/150/150 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

MENIU 4

185 lei/persoană

Trufe de ciocolată albă și neagră
servite cu spumant
S
Tartină cu brânză Philadelphia și somon fume 50 gr.
Cremă de brânză cu fulgi de migdale 50 gr.
Calamari pane 50 gr.
Piept de raţă afumat servit pe
salată de ţelină cu mango, în coșuleţ 140 gr.
Minifrigărui mozzarella bocconcini cu roșie cherry 50 gr.
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 50 gr.
Ruladă de pui cu smochine 50 gr.
Rulou de șuncă umplut cu brânzeturi 50 gr.
490 gr.
P
File de butterﬁsh la cuptor cu sos de șampanie,
servit cu garnitură de morcovi baby și fasole verde
200/150 gr.
F
Turnedou din mușchiuleţ de porc în crustă de piper mozaic servit cu
sos de brânzeturi ﬁne și garnitură de cartoﬁ noisette cu rozmarin
200/150 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

OPEN BAR
O

*nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Jack Daniel's Old No. 7, Chivas Regal 12 YO
Finlandia, Grey Goose
Bacardi Oakheart, Bombay Sapphire
Jägermeister, Campari, Martini, Carolans
Vin la sticlă alb | rose | roșu
Bere draft
Martini Prosecco
Cafea | Ceai
85 ron
O

*nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Famous Grouse, J&B Rare
Finlandia
Bacardi Oakheart, Bombay Sapphire
Jägermeister, Campari, Martini, Carolans
Vin la sticlă alb | rose | roșu
Bere draft
Cafea | Ceai
65 ron
O

*nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Cafea | Ceai
35 ron

parteneri

Pentru organizarea desăvârșită a petrecerii de botez vă recomandăm
cu încredere parteneri experimentaţi, creativi și entuziaști:
cofetari, fotograﬁ, videograﬁ, DJ, decoratori,
responsabili cu distracţia etc.

PARTENERI
C
Corsini Pasticceria - t: 0759 068 203
Cremish - t: 0747 615 285
S
Jassyro - t: 0745 912 313
C
Travagant - t: 0332 100 777, 0751 694 945
B
Fizzy Bar Events - t: 0745 116 129
FLUID by Adriano - t: 0741 226 242
Richies Mobile Bar & Events - t: 0752 667 187
F
& VIDEO
Paul Pădurariu - t: 0740 096 294
Gabriel Plăcintă (ședinţe foto) - t: 0722 826 801
Vasile Simon - t: 0745 728 157
Bogdan Ciobanu - t: 0740 358 233
Mihai Bârsan - t: 0749 989 722

PARTENERI
D
Atelier Boem - t: 0761 324 732 (Andreea Bîrza)
Atelier Madi - t: 0748 996 171 (Diana Ungureanu)
Darlington - t: 0745 913 505
Magenta Events - t: 0765 337 158 (Alina Alexandroaie)
Marbac Decor - t: 0723 220 610 (Marian Bacalu)
Premiere Deco - t: 0740 243 143 (Andra Ungureanu)
Racemi Design - t: 0744 665 081 (Alina Piu)
M
Essenza Quartet - t: 0754 507 155
Festivo Band - t: 0724 517 207
SoundCheck - t: 0742 172 923
Volum Maxim - t: 0744 159 542
DJ Gelu Danilovici - t: 0745 116 129
DJ Mondi - t: 0744 507 647
D
Alex Magicianul - t: 0768 416 402
Cabina foto FotoShock - t: 0744 530 175
Cabina foto HappyBooth - t: 0732 777 555
Caricaturist la evenimente - t: 0734 910 940
Just Smile Events - t: 0740 281 021
Kids Mania - t: 0744 261 004

Pentru orice alte informaţii suplimentare necesare
vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi:
Irina Ispas
t: 0749 125 448
irina.ispas@bellaria.ro
Pentru consultarea ofertelor actualizate vizitaţi periodic www.bellaria.ro.
Această broşură este valabilă pentru petrecerile care se desfăşoară
la Bellaria Hotel, pe parcursul anului 2022.
Varianta online:

