


FEL DE BAZĂ

• Turnedou din mușchi de vacă Black  
 Angus cu terină din ficat de rață, 
 trufe de Transilvania;

• Piept de rață umplut cu măr copt

• Piure din păstârnac;

• Tartă cu morcov și răzătură de   
 portocală;

• Reducție din vin de Porto

• Micro salată.

DESERT

• Sferă din ciocolată umplută cu 
 Semifredo cu fructe de pădure;

• Biscuite cu migdale;

• Sos de fructul pasiunii.

BRÂNZETURI

• Trilogie din brânzeturi fine pe waffe 
 cu cimbrișor de pădure:

 - Cammembert

 - Biscuite din parmesan

 - Brânză cu mucegai albastru, 

• Miez de nucă;

• Jeleu din struguri;

• Tartar din măr.

GUSTARE RECE

• Pasteta din carne de căprior cu sos de  
 merișoare;

• Balotină din spată de vițel de lapte,  
 presată cu jeleu din ardei gras;

• File de ton marinat pe cremă de avocado  
 și pancakes cu roșii;

• Brânză de capră coaptă cu tartar din măr;

• Micro salată.

GUSTARE CALDĂ

• Perniță din foaie de clătită umplută cu  
 pateu din ciuperci;

• Mozarella din lapte de bivoliță, coaptă;

• Sos spumat din spanac;

• Tartar din roșii cu busuioc;

• Mixt de salată.

PEȘTE

• Medalion din file de șalău de Dunăre 
 cu salsa de limete cu capere;

• Crocant din file de Dorada Regală;

• Emulsie din mazăre cu mentă;

• Brioșe cu legume gratinate;

• Micro tartar din legume;

• Sos de champagne cu unt

• Crocant de parmesan.



Echipa regională Belvedere Brașov,

condusă de către Chef Ioan Florescu,

a câștigat singura medalie de aur

obţinută de România la o 

olimpiadă culinară! 

OPEN BAR

• Prosecco - Bottega
• Spumant - Casa de vinuri Cotnari-   
 Colocviu (Frâncușă)
• Cognac Martell
• Whiskey: Jack Daniel’s, Chivas Regal,  
 The Jameson
• Vodka Finlandia
• Jagermeister / Ramazzotti
• Bere Carlsberg, Tuborg, Tuborg N/ A
• Vin roșu sec - Tohani- Principele Radu
• Vin roșu sec - Alira- Cabernet  
 Sauvignon
• Vin roșu sec - Cotnari Domenii -  
 Fetească Neagră
• Vin alb sec - Licorna - Sauvignon Blanc
• Vin alb demi-sec – Domenii Cotnari –  
 Tămâioasa Românească
• Vin alb sec - Tohani- Valahorum
• Vin rose sec - Tohani- Magnum 
• Vin rose demi-sec – Domenii Cotnari-  
 Busuioacă de Bohotin
• Cafea espresso Illy
• Cappuccino
• Apă plată / minerală
• Coca Cola / Fanta / Sprite
• Sucuri naturale: portocale, mere,  
 piersici

COCKTAIL-URI

• Aperol Spritz 
 (Aperol, Prosecco, apă minerală, portocală)

• Hugo 
 (Prosecco, apă minerală, sirop de soc, mentă, lime)

• Campari Orange (suc de portocale, campari)

• Campari Tonic (apă tonică, campari)

• Screwdriver (suc de mere, vodka)

• Vodka tonic (apă tonică, vodka)

• Whiskey & Coke (Coca Cola, whiskey)

• Jager & Coke (Coca Cola, jager)

• Gin tonic (apă tonică, gin, lămâie)

• Mojito 

 (Havana Club, lime, zahăr brun, gheață zdrobită)

• Cuba Libre (Havana, cola, gheață, lime)

• Green Apple  

 (suc de mere verzi, lime, zahăr brun, gheață zdrobită)

PROGRAM ARTISTIC

• LIGIA & THE BAND
• INVITAT SURPRIZĂ
• DJ



PACHET REVELION 4 NOPȚI

29.12.2017 - 02.01.2018

Pachetul include: 

 • TVA-ul și toate taxele 

 • Cazare 4 nopţi

 • Micul dejun 

 • Masa festivă de Revelion 2018

CAMERĂ Loc în DBL (4 nopți) APARTAMENT

4* standard
1300 lei = cazare

+

590 lei = masă festivă în data 

de 31.12.2017

-

4* superior
1450 lei = cazare

+

590 lei = masă festivă în data 

de 31.12.2017

2000 lei = cazare

+

  590 lei = masă festivă în data 

de 31.12.2017



Str. Stejerișului nr. 11, Brașov
(la 600 m de centrul istoric)

Office: +4-0268.415.575   Mobil: +4-0735.404.169   Fax: +4-0268.415.370 

Email: office@hotelbelvederebv.ro   h.belvedere@yahoo.com

www.hotelbelvederebv.ro

www.restaurantbelvedere.ro


