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TARIFE EXCURSII 
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A. Excursii:“
“

Din nou la 
Grand Hotel
Perla Ciucasului

B. Excursii:

Eexcursii de o noapte oferim numai in cursul saptamanii 
nu si in timpul weekend-urilor.

1 noapte cu mic dejun: 
100 RON/copil/noapte, 110 RON/adult/noapte

1 noapte demipensiune:  
130RON/copil/noapte, 150 RON/adult/noapte

1 noapte pensiune completa : 
150 RON/copil/noapte, 170 RON/adult/noapte

2 nopti mic dejun: 
190 RON/copil/2 nopti, 210 RON/adult/2 nopti 

2 nopti demipensiune: 
250 RON/copil/2 nopti, 290 RON/adult/2 nopti 

2 nopti pensiune completa: 
290 RON/copil/2 nopti, 330 RON/adult/2 nopti
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Produsele lactate 
(lapte dulce, lapte 
bătut, cașcaval, caș, 
urdă, brânză de 
burduf, telemea) 
împreună cu carnea 
de pui, porc, miel și 
vită sunt din ferma 
proprie, produse 
100% ecologice. 

Bucură-te de gustul 
desăvârșit al preparatelor 
și ia cu tine o parte din 
bunătățurile tradiționale 
făcute în casă. Le poți 
achiziționa solicitând 
informații suplimentare la 
recepție. Cu plăcere, oricând 

Supe și ciorbe Preparat principal

Salate

Desert

Garnituri

• Ciorbă de văcuță țărănească 
50 gr/250 gr 
• Ciorbă de perișoare 
50gr/250gr 
• Ciorbă de pui a la grec 
50 gr/250 gr 
• Borș de cocoș 50 gr/250 gr 
• Supă de pui cu tăiței și cărnița 
50 gr/250 gr 
• Supă de pui cu găluște 
50 gr/250 gr

• Piept de pui gratinat 150 gr 
• Piept de pui la grătar 120 gr 
• Pulpe de pui 150gr 
• Șnițel din piept de pui 150 gr 
• Pulpe de pui dezosate 150 gr 
• Șnițel porc 150 gr 
• Friptură de porc la tavă  120 gr 
• Cașcaval pane cu roșii natur 150 gr 

• Salată de varză 100 gr 
• Salată de asortată (roșii, 
castraveți, etc) 100 gr 
• Castraveți murați 100 gr 

• Plăcintă cu brânză 80 gr 
• Plăcintă cu mere 80 gr 
• Prăjitura casei 80 gr 
• Ștrudel cu mere 80 gr 
• Chek 80g 
• Clătite cu fineti 1 buc

• Cartofi la cuptor 150 gr 
• Cartofi prăjiți 150 gr 
• Piure de cartofi 150 gr 
• Pilaf  120 gr 
• Orez sârbesc  120 gr 
• Paste făinoase 120 gr 

(pentru fiecare masă se va alege o singură variantă de meniu a 
întregului grup)

CONSTRUIEȘTE MENIUL ÎN FUNCȚIE 
DE PREFERINȚE
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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


