Revelion la
pensiunea Romantika***

Pensiunea ROMANTIKA din Odorheiu Secuiesc te asteapta cu o
oferta speciala pentru Revelion 2015, astfel incat tu sa te poti bucura de
fiecare moment frumos, dar si de o vacanta relaxanta.
Alege un sejur de 4 nopti de cazare si
vei avea cu siguranta parte de
o vacanta de Revelion 2015
deosebita! Pachetul special
include 4 nopti de cazare cu mic
dejun, cina si Masa de Revelion.
. Faceţi cunoştinţă cu plăcerea
noastră de a primi oaspeţi şi
cu mâncărurile tradiţionale
secuieşti. În acest an am pregătit
cea mai variată ofertă culinară
secuiască special pentru perioada
sărbătoriilor.

5 zile 4 nopţi - 600 lei/pers.

Aşteptăm cu mult drag pe toată lumea.

Ziua 1 - 30 dec. Marti:

Petreceţi un Revelion de neuitat, într-o ambianţă
plăcută, muzică live şi servicii ireproşabile. Voia
bună se prinde, grija noastră este să fiţi relaxat şi
mulţumiţi.

• Sosirea şi cazarea în Pensiunea Romantika***
• Cină - băutură de bun venit şi cozonac
• Ciorbă de tarhon, friptură de porc, cartofi cu
verdeaţă, murături, desert, pâine de casă
Meniu: specialitatea casei după preferinţă
• Aperitive - 100 ml palincă de prune, chimion seZiua 2 - 31 dec. Miercuri:
cuiesc, Afinată, vodcă, coniac, Garrone
• Mic dejun ( bufet suedez ): între orele 8 şi 10.
• Dacă vremea este prielnică plimbare cu sania • Cozonac de casă, sărăţele.
• Gustări tradiţionale secuiască la ora 19:00 metrasă de cai.
zeluri, cârnaţi de casă, slănină afumată, jumeri
• Cină între orele 18 şi 21 Ciorbă ţărănească de
costiţă, răcitură, tobă, brânză de oaie, ceapă, arvită, piept de pui la gratar şi piure de cartofi, sadei iute, măsline şi pâine de casă.
lată proaspătă amestecată, prăjitură.
• Cafea la ora 20:00
Ziua 3 - 31 dec. Marţi:
• Masa principală la ora 22:00 Platou Romantika
de Anul Nou, care conţine: muşchi de porc, pul• Mic dejun ( bufet suedez ): între orele 8 şi 11
pă de pui prăjită, costiţă de porc prăjită, şniţel
vienez, ciuperci pane, ficat de pui, cartofi cu
verdeaţă, pâine de casă.
• Ora 23:50 prăjituri, desfacerea şampaniei.
• Ora 02:00- păstrăv prăjit cu orez.
• cafea , şi fructe

Ziua 3 - 01 dec. Joi:

• Mic dejun (bufet suedez): între orele 9 – 11
• Program liber.
• Seara între orele 19:00 şi 23:00 puteţi lua parte
la Dupărevelion, unde vă aşteptăm cu mâncare
gustoasă şi muzică bună.
• Cină: ciorbă de varză cu perişoare, cotlet de porc
la gratar cartofi naturi, murătură şi desert.

Ziua 4 - 2 ian. Vineri:

• Mic dejun (bufet suedez)
• Program liber
• Cină - între orele 19:00 si 23:00 Ciorbă greceasca, piept de pui , cartofi, murături, desert.

Ziua - 3 ian. Sambata:

• Mic dejun ( bufet suedez ): între orele 8 şi 10.

Colectivul pensiunii Romantika***
vă urează distracţie plăcută şi un an nou bogat şi fericit.

La multi ani!

Informaţii suplimentare:
Tel: 0266-218262, 0744-519433
office@romantika.ro
www.romantika.ro

