


Amuse bouche
Profiterol umplut cu cremă de brânză 

Guacamole din avocado

File de somon afumat

Lăstari de năut

Gustare ușor călduță
Rulou din foaie de clătită umplut 

cu confit din pulpă de raţă gratinată

Cannelloni din foaie de ţelină cu 

batoane din morcov caramelizat

Crocant din parmezan umplut cu 

marmeladă din roşii

Piure din ţelina coaptă

Sos din vin cu coacaze

Mixt de salată

Pește
File din biban de mare crocant 

File din păstrăv confiat în unt cu 

răzătură de lămâie verde

Risotto cu sfeclă roşie coaptă

Turn din legume la plită

Sos spumat cu şampanie

Emulsie din spanac

Crocant cu pudră din măsline

Fel de bază
Turnedou din muşchiuleţ Porc de Mangaliţa 

marinat cu mixt de ciuperci în sos de 

smântână

Piept de raţă glasat cu cremă de oţet 

balsamic cu mere şi portocală

Pere fierte în vin cu scorţişoară

Millefeuille din cartofi cu unt şi rozmarin

Chutney din dovleac copt

Sos spumat cu ficat de raţă cu coniac

Mixt de salată

Desert
Sferă de ciocolată umplută cu cremă din 

fructul pasiunii

Caramel sărat

Biscuiţi cu migdale

Jeleu din mango şi yuzu

Mousse de ciocolată amăruie

Tartar din fructe proaspete

FRUIT BAR

MENU
®



OPEN BAR
Prosecco 

Spumant, Casa de vinuri Cotnari, Colocviu 

(Francuşă)

Whiskey: Jack Daniel’s, Chivas Regal, The Jameson, 

Glenlivet

Rom, Captain Morgan / Havana

Vodka Absolut / Finlandia

Jagermeister, Ramazzotti

Bailey’s / Carolans

Bere Carlsberg, Tuborg, Tuborg N/A, Bucur

Cognac Martell / Brâncoveanu

Vin pur românesc
Vin alb demisec, Dragobete

Vin roze demisec, Dochia

Vin roşu demisec, Decebal

Vinuri internaționale:
Vin alb sec, Joseph Burrier, Macon Milly, Lamartine

Vin alb sec, Roditis-Alepou

Vin alb sec, Twin Vines, Vinho Verde, JMFONSECA

Vin roze sec, Cuvee Prestige, Peloponnese

Vin roze sec, Avarino

Vin roze demidulce, Avarino

Vin roşu sec, Nero Di Troia, Puglia

Vin roşu, Valpolicella Classico Superiore

Cafea espresso

Cappuccino

Apă plată / minerală

Coca Cola / Fanta / Sprite

Sucuri naturale: portocale, mere, piersici

BĂUTURI
®

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, Jagermeister)

Gin Tonic (apă tonică, gin, lămâie)

Cosmopolitan (vodka, triplu sec, suc de merişoare)

Cuba Libre (Havana Club, Coca cola, gheaţă, lime)

Green Apple
(suc de mere verzi, lime, zahăr brun, gheaţă zdrobită)

Nada Colada (suc de ananas, lapte de cocos, vanilie)

SHOT’S
B52

Kamikaze

Tequila

ȘAMPANIE*
Legras & Haas Brut, Blanc de Blancs Grand Cru 490 lei

Legras & Haas Brut, Brut Rose 490 lei

Legras & Haas Exigence Nr.10 690 lei

*preţ promoţional Revelion



CAZARE
®

CAMERĂ STANDARD 4*

2700 lei/double - Cazare

+

720 lei/persoană

Cina festivă în data de 31.12.2022

CAMERĂ SUPERIOR 4*

2925 lei/double - Cazare

+

720 lei/persoană

Cina festivă în data de 31.12.2022

APARTAMENT 4*

4800 lei/double - Cazare

+

720 lei/persoană

Cina festivă în data de 31.12.2022

PENTHOUSE

9000 lei/double - Cazare

+

720 lei/persoană

Cina festivă în data de 31.12.2022

Pachetul include: cazare 3 nopţi, mic dejun, cină festivă, parcare, acces la 

piscina interioară şi sauna umedă, acces la sala de fitness, internet.

*10% DISCOUNT pentru grupuri de minim 10 persoane



Str. Stejerișului nr. 11, Brașov

(la 600 m de centrul istoric)

Offi  ce: +4-0268.415.575   Mobil: +4-0735.404.169   Fax: +4-0268.415.370 

Email: offi  ce@hotelbelvederebv.ro

www.hotelbelvederebv.ro


