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Dragi oaspeţi, 
 

Restaurantul Excellence 
este  pregătit  sa  vă  ofere  o  locaţie  perfectă  pentru  

evenimentul  pe care  doriţi  să-l  organizaţi. 
 
 
Cu complimente:  
 

 Persoană dedicată evenimentului 

dumneavoastră;  
 Un meniu personalizat, pe care îl adaptăm 

preferințelor dumneavoastră; 
 Degustarea meniului ales; 

 Aranjamente florale; 

 Meniuri printate pe mese. 
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MENIU BOTEZ ECONOMIC 

VALABIL DUMINICA 

 

Mozzarella caprese cu pesto 

Canapé cu cremă de brânzâ și seminţe 

Rulou de șuncă cu salată coleslaw 

Coșuleţ  cu salată de vinete  

Trandafir de salam 

Evantai de cașcaval 

Cocktail de masline marinate 

***** 

Sărmăluţe de porc în foi de varză, bacon crispy, smântână, mămăliguţă și ardei iute 

***** 

Duet de pui și porc cu sos demi glace, cartofi cu rozmarin și salată de sezon 

***** 

Chifle  

***** 

Alune, covrigei 

***** 

 

PACHET DE BĂUTURI NELIMITAT 

Whisky: Teacher’s, Grant’s 

Vodka Stalingrad 

Gin, Martini, Campari 

Vin alb și roșu la carafă 

Cafea espresso 

Apă minerală plată/carbogazoasă, pet de 2 l 

Coca Cola, Fanta, Sprite, Apă tonică, pet de 2 l 

Suc natural portocale   

***** 

 

Pret 42 Euro/pers 

 

Pretul nu include taxa de servicii de 10% 

Opţional tort – 10 lei/pers 

Va putem recomanda: DJ, fotograf, candy bar. 
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  MENIU BOTEZ CLASIC 

                 Primire cu șampanie 

                  ***** 

                    Mozzarella caprese cu pesto 

                       Mușchiulet filé de porc 

Canapé cu cremă de brânză și seminţe 

Terină de pui și ciuperci 

Coșulet  cu salată de vinete și roșii cherry 

Trandafir de salam 

Evantai de cașcaval 

Tartină cu icre de crap 

Cocktail de măsline marinate 

***** 

Păstrav cu cartofi natur 
sau 

Filé de șalau cu legume soté și sos olandez 

sau 

Sărmăluțe de porc în foi de varză, bacon crispy, smântână, mămăliguță și ardei iute 

***** 

Duet de pui și porc cu sos demi glace, cartofi cu rozmarin și salată de sezon 

***** 

TORT FESTIV la alegere  

***** 

Chifle  

***** 

Alune, covrigei, selecţie de fructe 

***** 

 

PACHET DE BAUTURI NELIMITAT 

Whisky: Teacher’s, J&B 

Vodka Finlandia, Stalingrad 

Gin, Martini, Campari 

Vin cramele Tohani: Fetească Regală, Rozé, Fetească Neagră 

Long drinks: Whisky Cola, Scrrewdriver, Campari Orange,  

Campari Tonic , Gin Tonic 

Cafea espresso 

Apă minerală plată/carbogazoasă 

Coca Cola, Fanta, Sprite, Apă tonică 

Suc natural portocale și piersici  

***** 

PRET 47 Euro/pers. 

Pretul nu include taxa de servicii de 10% 

Va putem recomanda: DJ, fotograf, candy bar. 

mailto:office@excellence.ro


Str. Petre Ispirescu nr. 110, sector 5, București 
Tel: 0723 88 88 22              office@excellence.ro           www.excellence.ro 

 

 

 

               

                                  MENIU MODERN 

  Primire cu șampanie 

 ***** 

  Frigarui de roșii cherry și mozzarella bocconcini 

     Galantina de pui cu stafide si jambon 

Tartină cu cremă de brânză și somon fumé 

Terină de curcan învelită în ierburi aromatice 

Prosciutto 

Frigărui de Emmentaler cu struguri 
Rulou de șuncă cu salată coleslaw 

Icre de crap cu perle de somon 

Cocktail de măsline marinate  
***** 

Somon cu sos de muștar Dijon și orez cu legume 

sau 

Sărmăluțe de porc în foi de varză, bacon crispy, smântână, mămăliguța și ardei iute 

***** 

Trio de pui, porc și cârnăcior, cartofi cu rozmarin și salată de sezon 

***** 

TORT FESTIV 

la alegere  

***** 

Chifle  

***** 

Alune, covrigei 

Selecție de fructe 

***** 

PACHET DE BĂUTURI NELIMITAT 

Whisky Teacher’s, Grant’s, J&B, Bailey's 

Vodka Finlandia, Absolut  

Gin, Martini, Campari 

Vin cramele Tohani: Fetească Regală, Rosé, Fetească Neagră 

Long drinks: Whisky Cola, Scrrewdriver, Campari Orange,  

Campari Tonic, Gin Tonic 

Cafea espresso 

Apă minerală plată/carbogazoasă 

Coca Cola, Fanta, Sprite, Apa tonică 

Suc natural portocale și piersici 

***** 

PRET 60 Euro/pers. 

Pretul nu include taxa de servicii de 10% 
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                  MENIU EXCELLENCE 

 Primire cu șampanie  

***** 

Paté de foie gras cu jeleu de coacăze 

Tartină cu cremă de brânză și somon fumé 

Miniruladă de porc cu boabe de muștar 

Terină de curcan învelită în ierburi aromatice 

Trufe din brânză de capră cu fistic și struguri  

Icre de crap cu perle de somon  

Cocktail de creveţi 
Carpaccio de vită 

Cocktail de măsline marinate 

***** 

Doradă cu sos de portocale pe pat de legume 

sau 

Sărmăluțe de curcan în foi de viță cu pancetta, smântână și sos de roșii  
***** 

Pulpă de rață confiată pe pat de pandișpan cu sos de mandarine și piper roșu  

***** 

TORT FESTIV  

la alegere  

***** 

Chifle  

***** 

Alune, covrigei 

Selecție de fructe 

***** 

 

PACHET DE BĂUTURI NELIMITAT 

Whisky Jack Daniel's, Chivas Regal 12YO, Bailey's  

Vodka Finlandia, Absolut 

Gin, Martini, Campari  

Vin alb/rosé cramele Jidvei, Fetească Neagră cramele Tohani 

Long drinks: Whisky Cola, Scrrewdriver, Campari Orange,  

Campari Tonic , Gin Tonic 

Cafea espresso 

Apă minerală plată/carbogazoasă 

Coca Cola, Fanta, Sprite, Apa tonică 

Suc natural portocale și piersici 

***** 

PRET 80 Euro/pers. 

Pretul nu include taxa de servicii de 10% 
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SALON IMPERIAL  

capacitate 70 - 150 pers. 

 

 

 

 

  

 

 

 

SALON COSMOPOLITAN 

capacitate 40 - 60 pers. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SALON METROPOLITAN 

capacitate 30 - 40 pers. 
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