Revelion 2020 la Pensiunea Floarea de Colt
Pensiunea Floarea de Colt situata intr-o zona pitoreasca pe Valea Raului Doamnei in
comuna Nucsoara va asigura cazarea intr-un complex deosebit de 5 margarete, camerele fiind dotate
cu TV Lcd, mobilier modern, bai spatioase, toate avand o vedere superba spre masivul muntos
sau spre raul Doamnei aflat in imediata apropiere.
Pachetul pentru Revelion 2020 contine cazare cu pensiune completa (mic dejun, pranz,
cina) la pretul special de 600 lei/noapte pentru 2 persoane si cina festiva la
pretul de 410 lei/ persoana cu Open Bar inclus.

MENIU PETRECERE REVELION 2020
Gustare Floarea de Colt:
Terina de Roquefort cu gutuie fiarta in vin rosu
Salata de caracatita si apio
Rulada de cascaval cu strugure
London House
Foie gras de canard macarons
Parfait de capra neagra
Specialitatea Bucatarului sef (Salau de Dunare umplut)
*****
Somon la gratar cu sos de sampanie si garnitura de orez basmati cu sofran
*****
Sarmale in foi de varza din carne de porc cu mamaliguta si ardei iute
*****
Vol-au-vent de capra neagra cu sos de ciuperci de padure si garnitura de cartofi
la cuptor cu ierburi aromatice
*****
Tort festiv Capsa cu piersica si ananas
Șampanie la miezul nopții
Pachet Bauturi Open Bar
Palinca, Scotch whiskey, Campari, Martini, Vodca, Beefeater, Vin Rosu , Vin alb, Vin Roze, Apa
carbogazoasa, Apa plata , Coca Cola, Sprite, Kinley, Granini Portocale Granini Mere, Espresso
Vinuri speciale din podgoriile Patriarhiei, imbuteliate la Manastirea Jercalai, Urlati
*Pentru turistii care nu au cazare pretul cinei Festive
este de 480,00 RON/persoana TVA inclusa
*Acceptam plata cu tichete de vacanta
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PROGRAM
•
•
•
•
•
•

Dj in noaptea de Revelion ;
Foc de Artificii ;
Primire cu tuica fiarta si sorici ;
Taierea si pregatirea porcului ;
Foc de tabara ;
Sala de relaxare și divertisment;
Preparatele sunt din bucătăria traditionala romaneasca și internationala, gatite din
produse proprii eco de către Cheful complexului Casa Capsa.
(brand autentic romanesc din 1852)
Se pot vizita manastirile din apropiere: Corbii de Piatră, cea mai veche mănăstire
rupestră din ţara noastră (datează din secolul XIV), Robaia, Slanic, Aninoasa.

* Nu se accepta aducerea de băuturi și produse alimentare din afara locatiei;
*Bauturile sunt incluse doar în pachetul de cina festiva, în restul perioadei vor fi contorizate separat și plătite conform preturilor din lista de băuturi a Pensiunii Floarea de Colt.
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