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BBQ Meniu 

 
 
Protap Berbecut de Moroieni – 370 € (25 – 30 kg / 40 - 50 PAX) 
Protap Porc de Carne de Moroieni – 800 € (75 – 90 kg / 100 - 110  PAX) 
Protap Vitel de Moroieni – 1000 € (100 – 110 kg – 40 -50 PAX) 
Rotisor Coaste marinate 12 buc. 200€ 
Rotisor Cocoșei pădure 20 buc. 200€ 
 
BUFET TRADITIONAL ROMANESC – de la 20 € / PAX 
Decor de legume proaspete 
Decor covrigi & nuci 
 
Gustări reci: 
• Salată de vinete , salată de ardei copți 
• Salată de fasole bătută cu ceapă prăjită 
• Zacuscă de legume, zacuscă de vinete 
• Platou cu mezeluri tradiționale – șorici, tobă, slănină, cârnați afumați, piept 
ardelenesc de porc, ghiudem, babic 
• Platou cu brânzeturi românești – telemea de oi, câș de oaie, brânză de capră, 
brânză de burduf, cașcaval, cașcaval afumat 
• Mix de Măsline negre, verzi, masline Kalamata, masline cu ierburi de 
Provance, masline umplute 
• Platou cu segmente de crudități – roșii, castraveți, ardei gras, ridichi, ceapă, 
usturoi, ardei iIute  
 
SALATE 10 Pax 20 € 
• Salata waldorf   
• Mix de salate mediteraneene cu dressing de lamiae si ulei de masline   
• Salata Coleslaw 
• Salata de Sezon cu Richie,Baby Spanac, Castravete  
• Muraturi asortate 
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Preparate calde: 
• Ciorbă de găina la ceaun 
• Cârnați proaspeți, mititei 
• Frigarui de pui cu legume la gratar 
• Sarmale la ceaun cu mămăliguță, ardei iute 
• Patrama de berbecut la ceaun 
• Selecție de pâine de casă 
 
Garnituri 10 PAX 25 €  
• Cartofi cu usturoi si cimbru proaspat 
• Cartofi cu bacon si ceapa 
• Legume grill cu sos pesto 
• Mămăliguță la ceaun 
 
Pachet Ceaun 25 pax 200 € 
• Aripioare la Ceaun, Carnați Vita - Oaie,  
• Carnați Porc, Cartofi țaranesti la Ceaun, Mujdei cu smantana și  
• Salata de Muraturi asortate 
 
 
NOTA MENIU: 
Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA(5% pentru produsele culinare) 
• preturile sunt calculate conform sortimentelor si cantitatilor de produse clar definite in oferta; 
• orice modificare a structurii pachetului ofertat (sortimente de produse, numar de portii) va atrage 
dupa sine o modificarea pretului de vanzare; 
• servirea produselor / preparatelor culinare se va face in vesela de portelan, 
• oferta include transportul la locatia clientului, personalul care asigura serviciul si logistica 
completa, necesara pentru buna desfasurare a evenimentului – vesela, tacamuri, mobilier bufet, 
lenjerie bufet; 
• oferta nu include mobilierul pentru servirea mesei in locatie 
Preparatele produse in unitatea noastra pot contine ingrediente potential alergene, cum ar fi: 
gluten, crustacee si moluste, peste, susan, lupin si produse derivate din acestea si dioxid de sulf sau sulfiti.  
Toate preparatele produse in unitatea noastra pot contine urme ale ingredientelor potential alergene. 
Este inclusa logistica pentru bauturi (pahare vin, pahare apa si bauturi alcoolice)  


