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Banchetul mereu 
o amintire placuta, 
momentul in 
care sarbatoreşti 
încheierea unei etape 
sau reîntâlnirea cu 
foştii colegi cu care 
ai trecut printr-o 
mulţime de aventuri 
ale tinereţii.

BALLROOM PERLA 
CIUCASULUI: 
150 locuri

Varianta 1: 1 noapte de cazare Varianta 2: cine festiva banchet
SALA ELEGANT: 
120 locuri

SALA IMPERIALA: 
350 locuri

(sambata:cina festiva; duminica: mic dejun)
Pachet I: 190 Ron/copil /pachet - varianta I de meniu festiv
Pachet II: 210 Ron/copil/pachet - varianta II de meniu festiv
Pachet II: 225 Ron/copil/pachet - varianta III de meniu festiv
Pachet II: 235 Ron/copil/pachet - varianta IV de meniu festiv

Meniu banchet 1: 90 lei/pers
Meniu banchet 2: 110 lei/pers
Meniu banchet 3: 125 lei/pers
Meniu banchet 4: 135 lei/pers
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VARIANTĂ I: 90 LEI/PERS VARIANTĂ I: 110 LEI/PERS VARIANTĂ I: 125 LEI/PERS VARIANTĂ I: 135 LEI/PERS

Gustare rece: 
Roșie umplută cu pateu, Doboș 
șuncă și cașcaval, Chifteluțe 
fantezie, Ardei gras cu pastă 
de brânză,Somon pe lămâie, 
Cârnăciori de casă, Rulada de 
pui, Salam bănățean, Salată de 
crudități, Măsline, decor
Fel principal: 
Friptură la grătar Ceafă de porc 
piept de pui, Cartofi prăjiți sau 
legume mexicane, Salată, Chifle

Desert Surpriză

Băutură: 
Şampanie fără alcool, 0,5 l apa 
minerală/plată, 0,5 l suc (Cola, 
Fanta)

*PENTRU PĂRINȚI/PROFESORI 
VARIANTĂ CU ALCOOL: extra 
25 lei
- 1 Bere
- 100 ml vodkă sau martini
- 0,5 l vinul casei
- cafea

Gustare rece: 
Roșie cu pastă de brânză, salam 
bănățean, gujon de pui cu 
susan, chifteluțe speciale, câș 
dulce, telemea, rulada de șuncă 
cu salată de, țelină, macrou 
marinat, castraveți nature 
Fel principal: 
Pulpă de porc la tavă cu sos 
brun și ciuperci,piure de cartofi
Sau
Pulpe de pui dezosate la 
grătar,cartofi, prăjiţi, 
Salata de varza cu rosii,Chifle

Desert: 
Tiramisu

Băutură: 
Şampanie fără alcool, 0,5 l apa 
minerală/plată, 0,5 l suc (Cola, 
Fanta)

*PENTRU PĂRINȚI/PROFESORI 
VARIANTĂ CU ALCOOL: extra 
25 lei
- 1 Bere
- 100 ml vodkă sau martini
- 0,5 l vinul casei
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Gustare rece: 
Salam bănățean, Chifteluțe 
speciale, Cașcaval,câș, Rulada 
de pui, Cârnăciori de casă, 
Rulada din mușchi file cu 
legume, Roșie natur, Ardei gras 
cu pastă de brânză, Rulou de 
șuncă cu salată de crudități, 
Măsline și decor 
Fel principal: 
File de salău meunier, cartofi 
natur, lămâie, Friptură, mușchi 
de porc, piept de pui, legume 
asortate sau cartofi prăjiți, 
Salată, Chifle

Desert:
Clătite Brașovene cu brânză de 
vaci, stafide și smântâna

Băutură: 
Şampanie fără alcool, 0,5 l apa 
minerală/plată, 0,5 l suc (Cola, 
Fanta)

*PENTRU PĂRINȚI/PROFESORI 
VARIANTĂ CU ALCOOL: extra 
25 lei
- 1 Bere
- 100 ml vodkă sau martini
- 0,5 l vinul casei

Gustare rece: 
Doboș Regină, Aripioare cu 
susan, Somon pe lămâie, 
Tartine cu pate de gașcă, Roșie 
cu pastă de brânză, Rulada 
cu cașcaval, Rulada de pui, 
Chifteluțe speciale, Măsline și 
decor
Fel principal: 
Șnițel din piept de pui, orez 
cu ciuperci, amestec mexican, 
Friptură la grătar, mușchi porc, 
piept de pui, Garnitură de 
cartofi prăjiți, Salată, Chifle

Desert:
Clătite cu ciocolată și înghețată

Băutură: 
Şampanie fără alcool, 0,5 l apa 
minerală/plată, 0,5 l suc (Cola, 
Fanta)

*PENTRU PĂRINȚI/PROFESORI 
VARIANTĂ CU ALCOOL: extra 
25 lei
- 1 Bere
- 100 ml vodkă sau martini
- 0,5 l vinul casei
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GRAND HOTEL PERLA CIUCAŞULUI
Str. Tărlungului, Nr. 110 A, Tărlungeni, Brașov
T: 0040 268 365 600 | M: 0040 758 144 001
office@grandhotel-perlaciucasului.ro
www.grandhotel-perlaciucasului.ro


