
Vă invităm să sărbătoriţi trecerea dintre ani alături de noi,
în atmosfera de poveste a Grădinii Vlahiia.

Preparatele delicioase pregătite cu drag de Chef Bucătar Cătălin Ivanof
se iau la întrecere cu subtilităţile vinului bine meşteşugit de oenologi 

pricepuţi pe ritmurile muzicii cu care ne vor încânta Crina Matei, 
lăutarii și DJ-ul casei.
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Pachetul include

• Cazare 3 nopți
(în perioada 30 Decembrie - 2 Ianuarie) 

• Pensiune completă
(mic dejun, prânz și cină), începând cu cina din ziua sosirii (30 Dec) 

și terminând cu micul dejun din ziua plecării (2 Ian)

• Cină festivă de Revelion

• Sosire invitați și check-in (orele 14:00-17.00)
• Ora 19:00 - Cină tradițională

Meniul va cuprinde: fel principal și desert
Băuturi incluse : apă plată / apă minerală (0,5L /pers.)

Alte tipuri de băuturi se pot comanda “a la carte”

PACHET CU CAZARE
(3 nopți)

Ziua 1 - JOI, 30 Decembrie



• Mic dejun tradițional românesc
• Check-out (orele 11:00)

Mențiune: 
Prețul activităților opționale, nu sunt incluse în prețul/ pachet.
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• Brunch, interval 12:00-15:00
Ciorbă de potroace

Piept de curcan cu gorgonzola și nuci
Tort de ciocolată cu mure din grădină

Băuturi: Apă plată / Apă minerală (0,5 L/pers.), Bere (1 st 0,33L/pers.)

• Cină tradițională pe acorduri lăutărești, la foc de tabără, ora 19:00
Gulaș la ceaun cu murături și papanași cu dulceață și smântână

Bâuturi incluse : Apă plată / Apă minerală (0,5L /pers.)  
și vin fiert cu scorțisoară (250 ml/pers.)

Alte tipuri de băuturi se pot comanda “a la carte”

Ziua 3 - SÂMBĂTĂ, 1 Ianuarie

Ziua 4 - DUMINICĂ, 2 Ianuarie

• Mic dejun tradițional românesc
• Plimbare cu trăsura vieneză sau cu căruța trasă de cai, prin Pădurea Snagov 

(45-60 min, interval orar 10:00-13:00, activitate opțională)

• Prânz - grătar în curtea Grădinii Vlahiia. 
Într-o atmosferă de poveste, servim prânzul în grădină, acompaniat de 

țuică fiartă, vin fiert cu scorțișoară și muzică lăutărească
• Băuturi incluse : Apă plată / Apă minerală (0.5 L/pers.), 

țuică fiartă (50ml/pers.) și vin fiert (250 ml/pers.).

Ziua 2 - VINERI, 31 Decembrie



MENIU REVELION

Un meniu festiv, pentru o seară memorabilă!

Întâmpinăm oaspeții cum se cuvine, cu un cocktail Bellini

Antreu
Quiche cu sparanghel și scamorză 

Aspic de curcan cu legume
Salată Boeuf cu fructe de mare 

Gratin de cartofi cu hribi și trufe negre
Terina cu hummus de fasole, brânză de capră și ardei copți

Blini cu somon fume și icre de Manciuria
Prosciutto de Parma cu smochine și rucola

Panna cotta cu fistic și creveți
Băutură aperitiv: țuică, pălincă și vișinată (la alegere) 

Fel de bază
Surf and Turf cu piept de rață, creveți black tiger și hribi

 

Un vechi proverb spune că
“Este bine să ne amintim că există cinci motive pentru a bea vin: sosirea unui 
prieten; setea actuală sau viitoare; excelența vinului sau din orice alt motiv.” 

Haideți să ne bucurăm împreună de această noapte de neuitat!

Open bar vinuri
Vinuri albe 

 Villa Antinori Toscana, Colțul Pietrei Chardonnay, Oprișor Rusalcă Albă
Vinuri rose 

Sarica Niculițel Excellence, Purcari Nocturne, Rasova Sur Mer
Vinuri roșii

Viile Metamorfosis Merlot, Vila Babiciu Primitivo, Chianti Fontanella
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Fel de bază
Sarmale de mangaliță cu curcan, mămăliguță, ardei iute și smântână

Purceluș de lapte la proțap cu legume

Digestive
Limoncello, Averna Amaro, Grappa Caffo, Sambuca

 Shot-uri: B52, Tequila boom-boom, Jagger bomb (la alegere câte 1 shot)

Bufet deserturi
Cozonac tradițional

Biscuiți de casă
Pandoro cu cremă de vanilie și căpșuni

Frigărui cu fructe glazurate cu ciocolată belgiană

Open bar soft drinks
Răcoritoare

• Pepsi, Merinda, 7up 
• Coca Cola, Fanta, Sprite

Apă plată /Apă minerală (0,33L)

Cafea și specialități de cafea Illy  

Întâmpinăm Anul Nou cu un pahar de șampanie!

Preț  410 Eur / persoană*

* Condiții de rezervare: 
Percepem plata unui avans de 50% din valoarea pachetului, 

diferența de 50% se va achita până la data de 10 decembrie 2021.
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Rezervări: cristian@gradinavlahiia.ro



Antreu
Mini frigăruie cu mozzarella și roșii cherry

Wrap cu pui și legume
Bruschete cu roșii și busuioc din grădină

Crispy de pui cu fulgi de porumb
Vol au vent cu mousse de brânzeturi

Legume din grădina noastră
Chifle

Fel de bază
Paste cu sos de roșii și busuioc

Pui la cuptor cu sos de roșii și piure de cartofi

Desert
Clătite cu dulceață și înghețată

Preț  30 Eur / persoană

Rezervări: cristian@gradinavlahiia.ro

Ne vom bucura să ne fiți oaspeți!
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MENIU COPII
(până la 14 ani)


