Petrecerea
de
nuntã

Timp pentru voi
Poziționat într-o zonă privilegiată a Iașului, la 7 minute distanță de agitația urbană,
Bellaria Hotel este locația specializată în
organizarea petrecerilor de nuntă, cu o
tradiție de peste 20 ani.
Expertiza acumulată ne ajută să vă oferim
un prețios dar: timp pentru a savura momentele dintre acel DA emoționant și DAul oﬁcial, rostit cu hotărâre în fața oﬁțerului stării civile.
Timp pentru voi... concretizat în recomandări de încredere, propuneri inspirate și disponibilitate pentru personalizarea
tuturor detaliilor ce conturează petrecerea voastră de nuntă.

Avantaje

Plus de avantaje

Vă prezentăm avantajele pe care vi le
oferim pentru organizarea petrecerii de
nuntă la Bellaria Hotel:
• Consultant dedicat, pentru pregătirea
evenimentului.
• Degustarea meniului ales.
• Huse şi eşarfe pentru scaune.
• Meniu special pentru copii (gratuit pentru copiii mai mici de 5 ani).
• F&B coordonator dedicat.
• Cameră nupțială, tip Premiere Suite, în
ziua evenimentului.
• Tarife de cazare preferențiale pentru invitaţii voștri.
• 10% reducere din valoarea meniului de
bucătărie, la botezul primului copil.

Pentru că petrecerea voastră de nuntă are
loc vineri sau duminică, iată de ce avantaje veți beneficia:
• Consultant dedicat, pentru pregătirea
evenimentului.
• Degustarea meniului ales.
• 10% reducere din valoarea meniului de
bucătărie.
• Sfeşnice şi meniuri personalizate pe fiecare masă.
• Huse şi eşarfe pentru scaune.
• Meniu special pentru copii (gratuit pentru copiii mai mici de 5 ani).
• F&B coordonator dedicat.
• Cameră nupțială, tip Premiere Suite, în
ziua evenimentului.
• Tarife de cazare preferențiale pentru invitaţii voștri.
• 10% reducere din valoarea meniului de
bucătărie, la botezul primului copil.

Clasic
Oglinzile generoase, armonizate cu detaliile exotice ce ornează tavanul salonului
și albul predominant, îndulcit cu nuanțele naturale ale mobilierului, conlucrează pentru crearea ospitalierului salon
Clasic.
Cu o capacitate de 170 de persoane, salonul Clasic devine mai încăpător prin deschiderea spre salonul Gourmet, locația
astfel formată putând găzdui petreceri cu
400 de invitați.

Gourmet
Cupola delicat ornamentată, grațioasele
corpuri de iluminat aurii, liniile ferme ale
mobilierului din lemn masiv, negru, și
omniprezentul bordo al draperiilor sunt
doar câteva din detaliile ce dau salonului
aerul de eleganță victoriană care l-a consacrat.
Cu o capacitate de 240 de persoane, salonul Gourmet devine mai încăpător prin
deschiderea spre salonul Clasic, locația
astfel formată putând găzdui petreceri cu
400 de invitați.

Loja Domneascã Meniuri alese
Loja Domnească se distinge prin tavanul
înalt, cu inserții din lemn și candelabre
zvelte, dar impunătoare, puse în valoare
de candidul alb și nuanțele naturale ce
decorează interiorul locației. Versatilitatea salonului permite deschiderea sa
completă pe una dintre laturile mari, în
imediata apropiere a arbuștilor de liliac ce
decorează fermecător Grădina de Vară.

Pentru invitații voștri, preparatele servite
la petrecerea de nuntă sunt un aspect foarte important. Iar pentru noi, satisfacția
oaspeților este esențială. Tocmai de aceea,
acordăm o atenție deosebită pentru crearea de preparate delicioase, reunite sub
forma a 7 propuneri de meniu, dintre care
vă încurajăm să alegeți combinația pe care
o considerați cea mai potrivită.

Loja Domnească poate găzdui petreceri cu
până la 180 de invitați.

Adăugați și selecția de băuturi în sistem
open bar preferată pentru completarea
meniului servit la eveniment.

BUN VENIT!

BUN VENIT!

Spumant Cricova și pișcoturi

Spumant Cricova și pișcoturi

175 LEI | PERSOANĂ

PREPARAT DIN PUI

Pulpă de pui umplută cu ciupercuţe și jambon servită cu salată de ardei copți
200/150 gr.
DIGESTIV

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă
150 gr.
FEL PRINCIPAL

Mușchiuleț 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 castraveți murați
200/150/100 gr.
ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

530 gr.
PREPARAT DIN PEȘTE

File de păstrăv la cuptor cu sos de lămâie și capere
servit cu garnitură de orez sălbatic cu șofran
200/150 gr.
DIGESTIV

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă
150 gr.
FEL PRINCIPAL

Duet de mușchiuleț de porc cu piept de curcan servit cu
garnitură de cartoﬁ la cuptor cu ierburi și salată de ardei copți
200/150/150 gr.

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.

ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

DESERT

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

Propunere meniu 2

450 gr.

SELECȚIE DE ANTREURI

Feta în crustă de fulgi de migdale 50 gr.
Caviar de vinete servit în tartă 50 gr.
Frigărui din șvaițer cu boabe de struguri 50 gr.
Chifteluțe din piept de pui cu susan 50 gr.
Salată de țelină cu somon fume 120 gr.
Terină de brânzeturi ﬁne și caise 50 gr.
Ardei gras marinat 30 gr.
Cocktail de măsline 30 gr.
Mușchiuleț de casă afumat 50 gr.
Rulou de pui în crustă de mac 50 gr.

185 LEI | PERSOANĂ

Propunere meniu 1

SELECȚIE DE ANTREURI

Rulou din mușchiuleț de porc cu ciuperci 50 gr.
Terină de somon cu ierburi mediteraneene 50 gr.
Mousse de brânză servit în tartă 50 gr.
Asortiment de brânzeturi (telemea, cașcaval) 70 gr.
Castraveți, ardei gras marinați cu ierburi 70 gr.
Crochete de pui cu susan 50 gr.
Rulou din piept de pui cu mozarella 50 gr.
Cocktail de măsline 30 gr.
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr.

SELECȚIE DE ANTREURI

SELECTIE DE ANTREURI

Mușchiuleț de casă afumat 50 gr.
Calamari pane 50 gr.
Rulou auriu de curcan 50 gr.
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr.
Mousse de brânză servit în nuferi de roșii cherry 50 gr.
Feta în crustă de fulgi de migdale 50 gr.
Ardei gras marinat cu ierburi 40 gr.
Ruladă ﬂorentină din mușchi de porc 50 gr.
Cocktail de măsline 30 gr.

Rulou din purceluș cu caise deshidratate 50 gr.
Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr.
Pară pane cu cremă de brânză Roquefort 50 gr.
Piept de raţă afumat servit pe salată de ţelină cu mango, în coșuleţ 140 gr.
Prosciutto cu pepene galben 50 gr.
Rulou din cașcaval cu cireșe conﬁate 50 gr.
Ardei gras marinat cu ierburi 40 gr.
Ruladă de pui cu smochine 50 gr.

420 gr.
PREPARAT DIN PEȘTE

File de șalău la cuptor cu sos de soia și ciuperci
marinate servit pe pat de salată verde

490 gr.
PREPARAT DIN PEȘTE

Duet de somon cu șalău, cu sos de șampanie și creveți,
servit cu legume înăbușite
200/150 gr.

200/100/100 gr.

PREPARAT CALD

PREPARAT DIN CURCAN

Sărmăluţe învelite în foi de varză și viţă de vie
servite cu mămăliguţă, costiţă, smântână și ardei iute

Medalion de curcan pregătit cu seminţe de pin și cremă de praz,
servit cu salată de sfeclă roșie cu hrean

150/200 gr.

200/150 gr.

DIGESTIV

DIGESTIV

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă

150 gr.

150 gr.

FEL PRINCIPAL

FEL PRINCIPAL

Mușchiuleț de porc în crustă de alune, servit cu sparanghel,
roșii deshidratate și duet de muștar Maille

Purceluș rulat, frăgezit la cuptor, servit cu cartoﬁ noisette și salată de castraveți murați
200/150/100 gr.
ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

200/150 gr.
ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

Propunere meniu 4

205 LEI | PERSOANĂ

PRIMIREA DULCE

Trufe de ciocolată albă și neagră servite cu spumant Cricova

215 LEI | PERSOANĂ

Propunere meniu 3

PRIMIREA DULCE

Trufe de ciocolată albă și neagră servite cu spumant Cricova

SELECȚIE DE ANTREURI

SELECȚIE DE ANTREURI

Rulou de pui în crustă de mac 50 gr.
Tartar din somon fume, cremă de brânză si capere crocante 50 gr.
Aperitiv Raﬀaello cu fulgi de migdale 50 gr.
Calamari pane 50 gr.
Ruladă de purceluș cu broccoli 50 gr.
Mousse din brânză de capră cu nuci, servit pe sfeclă coaptă 100 gr.
Asortiment din brânzeturi ﬁne și struguri 50 gr.
Tartină cu guacamole și tortilla chips 50 gr.
Cocktail de măsline 30 gr.

Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr.
Aperitiv Raﬀaello cu fulgi de migdale 50 gr.
Piept de rață afumat servit pe salată de țelină cu nuci 80 gr.
Minifrigărui mozzarella bocconcini cu roșie cherry 50 gr.
Rulou din purceluș cu caise deshidratate 50 gr.
Ardei gras marinat cu ierburi 40 gr.
Roșii cherry cu brânză feta marinată 50 gr.
Terină din piept de curcan în crustă de mac 50 gr.

480 gr.
PREPARAT DIN PEȘTE

File de butterﬁsh în crustă de ierburi cu sos de șampanie,
servit cu garnitură de morcovi baby și fasole verde
200/150 gr.

420 gr.
PREPARAT DIN PEȘTE

Somon cu sos olandez, servit cu garnitură de
sparanghel verde și roșii cherry coapte
200/150 gr.
PREPARAT CALD

Piept de pui cu sos Roquefort și nuci servit cu legume blanșate

Piept de curcan cu brânză feta și ardei copți,
servit cu garnitură de piure de mazăre

200/150 gr.

200/100 gr.

PREPARAT DIN PUI

DIGESTIV

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă
150 gr.

DIGESTIV

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă
150 gr.

FEL PRINCIPAL

FEL PRINCIPAL

Duet de mușchi de vită cu mușchiuleţ de porc servit cu sos de vin roșu și
garnitură de cartoﬁ dauphine și salată de varză albă și roșie

Medalion de mușchi de vită servit cu cremă de hribi,
cartoﬁ dulci și roșii cherry deshidratate

200/100/100 gr.

200/150 gr.

ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.

DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

Propunere meniu 6

225 LEI | PERSOANĂ

PRIMIREA DULCE

Trufe de ciocolată albă și neagră servite cu spumant Cricova

235 LEI | PERSOANĂ

Propunere meniu 5

PRIMIREA DULCE

Trufe de ciocolată albă și neagră servite cu spumant Cricova

PRIMIREA DULCE

Trufe de ciocolată albă și neagră servite cu spumant Cricova

*

245 LEI | PERSOANĂ

Propunere meniu 7

500 gr.
PREPARAT DIN PEȘTE

200/150 gr.

75 lei
*

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

PREPARAT DIN RAȚĂ

Pulpă de rață la cuptor cu sos Chutney servită cu cremă de praz,
garnitură de cuș cuș și roșii deshidratate
150/150 gr.
DIGESTIV

Sorbet de lămâie servit cu votcă și mentă
150 gr.
FEL PRINCIPAL

Turnedo din mușchiuleț de porc în crustă de piper mozaic servit cu sos de
brânzeturi ﬁne și garnitură de cartoﬁ noisette cu rozmarin

55 lei

200/150 gr.
ASORTIMENT DE PANIFICAȚIE

albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

OPEN BAR STANDARD

nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

*

OPEN BAR SOFT DRINKS

nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Cafea | Ceai
25 lei

Open bar

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

SELECȚIE DE ANTREURI

Roast beef servit pe salată de țelină cu nuci și anghinare 140 gr.
Tartină cu guacamole și tortilla chips 50 gr.
Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr.
Icre roșii servite în ouă de prepeliță 50 gr.
Terină din piept de curcan cu prune uscate 50 gr.
Asortiment de brânzeturi ﬁne și struguri 50 gr.
Galantină din piept de rață în crustă de mac 50 gr.
Parmezan 15 gr.

File de butterﬁsh în crustă de ierburi cu sos de șampanie,
servit cu garnitură de morcovi baby și fasole verde

OPEN BAR PREMIUM

nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Camere confortabile Termeni si, conditii,
După petrecere, odihna este obligatorie.
Puteți alege din 3 tipuri de camere, la
tarife preferențiale.
Invitații vor ﬁ plăcut impresionați de
liniștea locului, precum și de atenția
acordată confortului în procesul decorării
camerelor. Mai mult, ﬁecare nivel din cele
3 ale corpului de hotel este decorat în
culori distincte, de la mochetă și mobilier,
până la tapet și decorațiuni interioare.

Vă rugăm să rețineți următorii termeni, ce
se aplică pe parcursul colaborării noastre:
• Degustarea meniului ales se asigură în
mod gratuit o singură dată.
• Prețurile pot face obiectul modificărilor.
• Ofertele nu pot fi cumulate cu alte
promoții existente.
• Pentru rezervarea unei locații se percepe
un avans de 2000 lei, care va fi scăzut din
totalul notei de plată.
• Meniul final trebuie comunicat cu
minim 7 zile înainte de petrecere.
• Numărul final de invitați trebuie
comunicat cu 5 zile înainte de eveniment.
• Rezervarea camerelor solicitate trebuie
confirmată în funcție de disponibilitate.
Toate camerele reținute trebuie garantate
cu carte de credit sau depozit.

Contact
Pentru mai multe variante de meniu,
precum și pentru conceperea unui meniu
personalizat, indiferent că este stil bufet
sau tradiţional, cu servire la farfurie, vă
rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi:
Irina Ispas
m: 0749 125 448
irina.ispas@bellaria.ro
Pentru consultarea ofertelor actualizate,
vizitaţi periodic www.bellaria.ro. Această
broșură este valabilă pentru petrecerile de
nuntă care se desfășoară la Bellaria Hotel,
pe parcursul anului 2019.

