
UN SERVICIU COMPLET. UN CADRU FEERIC, DECORATIUNI INEDITE, MUZICA LIVE, DJ, TEMATICA SI UN MENIU SPECIAL.

FOOD AND DRINKS ALL INCLUSIVE

buonavista catering & banqueting

Red Carpet

rezervări: 0733 947286

buonavista.ro
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REVELION 2017
Hollywood -Red Carpet Party - la această petrecere de revelion, participanții pot să încerce să imite cât mai bine
cu putință o vedetă de la Hollywood, atât prin vestimentație (nu va fi carnaval) cât și comportament.
Spre finalul petrecerii, cele mai potrivite două personaje vor primi Premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare.
       Anul acesta programul artistic va fi asigurat de trupa Atelier-live cover band, formație de muzică live cu 4 soliști și 
7 instrumentiști (coveruri internaționale, șlagăre românești, evergreen-uri și hit-uri actuale) • cafe concert (pianist, violonist și 
saxofonist), muzică ambientală live, lounge music • program folcloric, muzică populară de ascultare și de joc din toate zonele 
țării • DJ profesionist cu program pe tot parcursul evenimentului. Programul va fi suplimentat şi de un interpret de muzică
populară din zona Sibiului.
       Meniul se va servi la bufet în regim ALL INCLUSIVE împartit în zone după cum urmează: Bufet de Startere, 
Insulă Pescărească, Bufet cu Feluri Principale, Insula Verde şi Bufetul cu Deserturi. În acest mod seara nu va fi 
intreruptă de servirea mesei şi fiecare persoană poate să servească exact ce doreşte şi căt doreşte. 
OPEN BAR -All inclusive. 

DRESS CODE: RED CARPET

TEMATICA

Diferenţa de preţ este făcută de locul la masă şi pachetul de băuturi.



REVELION 2017 

Kir Royal - intro 
Cuvee Imperial- ora 24 

 
Coca-cola, Fanta, Gama Granini 

Vin alb, rosu Domeniile Samburesti - ZONA B,C 
Domeniile Samburesti-Chardonnay –la butelie -  ZONA A   

Domeniile Samburesti-Feteasca Neagra –la butelie -  ZONA A   
Domeniile Samburesti-Roze –la butelie -  ZONA A   

Apa plata si apa minerala Aqua Carpatica 
Bere Stella Artois, Stella Artois F.A.  

Whiskey, Vodka, Gin, Campari (Long Drinks-uri din aceste baze) 
(se serveste la discretie pe toata durata evenimentului) 

STARTER (ora 20.30-23.45) 

Carpaccio din sfecla rosie cu spuma din branza de capra, fistic si valeriana 

Rulou din camembert, strugure alb si nuci 

Wrap din somon fume cu gorgonzola si lamaie 

Crostini cu crema de branza, chilli si chivas 

Rulada din muschiulet de porc cu bacon si stafide 

Jeleu din branzeturi fine si cireasa confiata  

Crochete din piept de pui cu susan si masline umplute 

Creveti Black Tiger in foietaj 

Terina de vanat cu legume baby si sos de hrean 

Rulada din piept de pui cu smochine si mac 

Mix din muschi de vita cu telina si sos de soia 

Grisine invelite in prosciutto crudo 

Minicupa cu salata exotica de curcan si mango 

Bufete de gustari traditionale si internationale 

 
INSULA PESCAREASCA (ora 00.15-03.30) 

Dorada regala la cuptor cu portocale si ardei grill 

Somon in crusta de fistic, salsa de legume, sos demiglace si capere 

Mix de midii cu fructe de mare in sos lemon butter si patrunjel 

 
FELURI PRINCIPALE (ora 00.15-03.30) 

Turnedo din antricot de vita, funghi porcini si sparanghel 

File din piept de pui cu prosciutto, cartofi copti cu smantana si gorgonzola 

Muschiulet de porc cu bacon si dovlecei gratinati 

Piept de curcan la cuptor, orez salbatic, blue cheese si stafide 

 
(ora 3.30-06.00) 

Sarmalute in foi de varza cu costita afumata, mamaliguta si smantana 

Red Carpet



INSULA VERDE (pe toata durata evenimentului) 
 

Mix de cruditati, branzeturi, fructe de mare si dressing-uri (personalizeaza-ti salata) 
Salata de paste cu rosii confiate si busuioc 

Salata ice cu creveti si sos cocktail 
Salata de varza rosie cu mere 

Salata Caesar 
Salata de muraturi asortate 

 
DESERTURILE NOASTRE (pe toata durata evenimentului) 

 
Panna Cotta 
Creme Brulee 

Fantezie de mousse-uri, menta si fructe confiate 
Crema de amaretto 

Fructe exotice curatate si feliate 
 

 
BAR – contra cost 

 
Cocktails 

Mojito 
Hugo 

Gentleman sour 
Coco Channel 

Negroni  
Americano 

 
Long Drinks 
Apple Jack 
Cuba Libre 

Aperol Spritz 
 

Cocktails  non alcohol 
Green apple 

Safe sex 
  

Shoot-uri 
Jagermeister 

Tequila  
…si alte Shoot-uri la recomandarea barmanului 

 
Prosecco La Gioiosa - Treviso 

Chateau Valvis-Chardonnay  
Chateau Valvis-Cabernet Sauvignon 
Domennile Samburesti-Chardonnay 

Domennile Samburesti-Feteasca Neagra 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

