Szilveszter a
Romantika panzióban

A Romantika Panzió*** szeretettel várja azon vendégeit, akik itt szeretnék búcsúztatni az Óesztendőt és köszönteni az
Új Évet. Ismerje meg
vendégszeretetünket
és ízletes székely ételkülönlegességeinket és
meglátja, vissza fog térni. Az idén kimondottan székelyes gasztronómiai kényeztetésben lesz
része.

Mindenkit szeretettel várunk erre a lakomára és az ünnepi estére

1. nap – 2014 december 30. Kedd

• Megérkezés a Romantika Panzió***-ba, elszállásolás
• Üdvözlő ital (szilvapálinka, vagy székely köményes) és kalács
• Vacsora: erdélyi tárkonyos, sertéssült petrezselymes krumplival, savanyúság, desszert, házikenyér

2. nap – 2014 december 31. Szerda

• Svédasztalos reggeli: 7-10 óráig.
• Ha olyan az idő lovas szánozás, síelés, alternatív programként, városi séta, römizés, kártyázás, csocsózás, asztalitenisz, stb…

Szilveszteri mulatság

18:00 - órától – Felejtse el az elmúlt év gondjait, legyen vidám szórakozón, egyszóval érezze
jól magát. A jókedv ragadós, ne otthon mélázzon
és várja, hátha meghívja valaki házibuliba, ahol
majd elunja az életét. Tegyen érte, kezdjen új életet: legyen vidám és elégedett velünk, nálunk.

Szilveszter éjszakai menü:

• Előital - 100 ml szilvapálinka, köményes pálinka, áfonyapálinka, vodka, konyak, Angeli, Garrone – választás szerint
• Házi kalács, száraz sós sütemények
• Előétel 19:00 órakor – hideg felvágottak, kőrözöttek, sült kolbász, füstölt szalonna, töpörtyű,
császárszalonna, kocsonya, disznófő sajt, juhtúró, juhsajt, zöldségek, és friss házikenyér.
• Kávézás: 20:00 órakor.
• Főétel 22:00 - Újévi Romantika tál, melynek tartalma: sertés karaj, sült csirkecomb, sült oldalas,
bécsi szelet, csirkemáj, petrezselymes krumpli,
vegyes párolt zöldség, friss házikenyér.
• Sütemény, pezsgőbontás 23:50
• Hajnali étel 02:00 - Sült pisztráng rizzsel
• Kávé és gyümölcstál 02:00

Mindenkinek jó mulatást és
sikerekben gazdag boldog újévet kiván a
Romantika panzió*** munkaközössége.
A talpalávalót élő zenekar biztosítja.

3. nap – 2015 január 1. Csütörtök
•
•
•
•
•

Svédasztalos reggeli 9 - 11-ig
Szabad program
Estebéd: 18:00 - káposztaléleves húsgombóccal,
virsli és deszert.
Vacsora után folytatódik a mulatság, ha szilveszter éjszaka visszafogottan ünnepelt, most
kitombolhatja magát.

4. nap – 2015 január 2. Péntek
•
•
•
•

Svédasztalos reggeli
Az időjárástól függően szánozás, vagy lovas
kocsikázás.
Estebéd 18-21 óra között : görög csorba, natúr
csirkemell krumplipürével, vegyes saláta és sütemény.

5. nap – 2015 január 3. Szombat
• Svédasztalos reggeli: 8-10 óráig.

A csomag tartalmaz 5 nap 4 éjszakát,
teljes ellátással, szilveszter éjszakai ünnepi menüt, január 1–n pótszilvesztert.

A programok ára 600 lej/fő

Bővebb információk: 0040-744-519433
E-mail: office@romantika.ro
www.romantika.ro

Boldog új évet!

