
 

€  56

Rulouri de șuncă cu salată de crudități, Evantai de mușchi Azuga 

Ruladă Doboș și Asiette de măsline Kalamata 

Frigărui de roșii cherry & mozzarella bocconcini 

Tartină cu icre și Pastramă de pui afumat & Ardei roșu cu cremă de brânză 

Chifteluțe de pui cu susan & Salam de sibiu, cașcaval și rulouri de castravete 

- 

File de șalău în bacon cu orez basmatic și sos lemon butter 

- 

Sărmăluțe în foi de varză cu mămăliguță și ardei iute 

- 

Medalion de ceafă de porc și frigăruie din piept de pui la grătar 

Legume grill cu acetto balsamic & Mix de salată și Chifle asortate 

- 

Tortul mirilor 

- 

Mix de alune & brezzels și Aranjament fructe pe masă 

 

 *Aranjament sală la alegere, aranjamente florale pentru mese și prezidiu. Stâlpișori cu 

aranjamente florale la intrarea în sală 

 Hostess și Meniuri personalizate 

 

 Frapiere pentru apă și vin la fiecare masă & Sfeșnice cu lumânări pentru prezidiu și Căsuță de 

dar 

 Pahare oficiale pentru miri & nași, suporți pentru lumânări. Parcare privată. 

 



€  59 

 

Jambon de porc și Rulou de somon cu ricotta 

Aspic de pui cu sfeclă roșie și hrean 

Frigărui de roșii cherry & mozzarella boconcinni 

Chifteluțe de brânză de capră cu susan & Chifteluțe cu cremă de brânză feta și mac 

Ciuperci cu mozzarella și Salam chorizo 

Tartina cu Icre și chivas & Assiette de măsline Kalamata 

- 

File de butterfish în crustă de piper cu lasagna de legume și sos de rodii 

- 

Duet de sărmăluțe în foi de varză și vită cu mămăliguță și ardei iute 

- 

Mușchiuleț de porc în crustă de cimbru și Rulada de pui cu legume 

Pomme douchesse & Mix de salată și Chifle asortate 

- 

Tortul mirilor 

- 

Mix de alune & brezzels și Aranjament fructe pe masă 

 

 *Aranjament sală la alegere, aranjamente florale pentru mese și prezidiu. Stâlpișori cu 

aranjamente florale la intrarea în sală 

 Hostess și Meniuri personalizate 

 

 Frapiere pentru apă și vin la fiecare masă & Sfeșnice cu lumânări pentru prezidiu și Căsuță de 

dar 

 Pahare oficiale pentru miri & nași, suporți pentru lumânări. Parcare privată. 

 



€  62 

 

Spumă de ficat de rață cu dulceață de ceapă 

Trio de brânzeturi franțuzești cu smochine și nuci pecan 

Prosciutto melone 

Vol au vent cu salată midinette și creveți 

Salată de curcan cu ciuperci și rodie 

Pate de somon afumat & confit de lămâie 

Icre de știucă cu chives & Caprese cu sos pesto 

- 

File de somon cu ierburi aromate cu orez sălbatic și sos de lămâie 

- 

Cuib de sărmăluțe învelite în bacon, cu mămăliguță și ardei iute 

- 

Cotlet de porc și ruladă de curcan cu spanac cu sos demi glace și coacăze 

Cartofi dauphnoise 

Mix de salată și Chifle asortate 

- 

Tortul mirilor 

- 

Mix de alune & brezzels și Aranjament fructe pe masă 

 

 *Aranjament sală la alegere, aranjamente florale pentru mese și prezidiu. Stâlpișori cu 

aranjamente florale la intrarea în sală 

 Hostess și Meniuri personalizate 

 

 Frapiere pentru apă și vin la fiecare masă & Sfeșnice cu lumânări pentru prezidiu și Căsuță de 

dar 

 Pahare oficiale pentru miri & nași, Suporți pentru lumânări. Parcare privată. 

 

 

 

 



€  65 

 

Smochine cu foie gras și brânză de capră cu prosciutto cruddo 

- 

Vol au vent cu mușchi de vită și sos de ciuperci 

- 

File de somon în crustă de ierburi aromate și creveți tiger cu cartofi 

noisette 

- 

Pulpă de rață confiată pe pat de ananas și mușchiuleț de porc 

Cartof împănat cu Mix de salată și Chifle asortate 

- 

Tortul mirilor 

- 

Mix de alune & brezzels și Aranjament fructe pe masă 

 

 *Aranjament sală la alegere, aranjamente florale pentru mese și prezidiu. Stâlpișori cu 

aranjamente florale la intrarea în sală 

 Hostess și Meniuri personalizate 

 

 Frapiere pentru apă și vin la fiecare masă & Sfeșnice cu lumânări pentru prezidiu și Căsuță de 

dar 

 Pahare oficiale pentru miri & nași, Suporți pentru lumânări. Parcare privată. 

 

 

 

 

Programează o întâlnire 

 0724 511 727 

Detalii Clienți 

 0723 230 802 

 

                                                                                                                                                                                                         WWW.SOLANGEBALLROOM.RO  

http://www.solangeballroom.ro/

