
la RamadaSpune Da

Restaurant Cosmopolitan - 175 locuri                Sala Roma Napoli - 70 locuri

Sala Espresso - 60 locuri               Sala New York - 50 locuri

Salon Paris - 40 locuri

DA, sala se rezervă fără cost suplimentar
DA, decorațiunile florale sunt incluse
DA, meniul se personalizează integral
DA, degustarea meniului este gratuită
DA, servim Kir Imperial la deschidere
DA, apartamentul nupțial este cadou
DDA, găzduim gratuit Petrecerea Burlăcițelor
DA, ciorba zilei vine din partea casei

SMART-PACK

Sâmbătă, Duminică220 Lei

I, II, III, IV... X, XI, XII
SUPERSTAR

Sâmbătă Duminică220 Lei240 Lei

V, VI, VII, VIII, IX

Află de pe site tot ce primești și intră pe facebook să vezi galeria foto
 www.ramadaiasi.ro/petreceri-private

Spune Da

Nunta de vis All-inclusive



Petrecerea Burlăcițelor – CADOU
Sala ornată cu huse și eșarfe festive
Aranjamente florale naturale
Apartament nupțial – GRATUIT

Primire cu Kir Imperial pentru oaspeți
Meniu complet cu 5 preparate culinare
TTortul de nuntă prezentat cu artificii
Platouri dulci cu mignardize irezistibile

OPENBAR – cafea, apă minerală, soft drinks, vin alb și roșu

RAMADA IAŞI CITY CENTER
Intrebări oricând la
0731.344.111
www.ramadaiasi.ro
    facebook.com/Ramada.iasi

Nunta de vis

Casa de piatra!,,

All-inclusive

SMART-PACK
Sâmbătă, Duminică220 Lei

I, II, III, IV... X, XI, XII
SUPERSTAR

Sâmbătă Duminică220 Lei240 Lei
V, VI, VII, VIII, IX



Gustare rece asortată
Selecţie de vol au vent cu brânză ricotta
şi cu pastă de peşte
Somon fume cu crema Feta şi măsline
Ruladă de porc cu prune uscate si morcovi
Minisalata Waldorf cu cozi de creveti
PiePiept de curcan umplut cu mazăre
Cotlet de porc cu ciuperci
Terina de legume coapte

Piept de pui umplut cu cremă de brânză 
servit cu sos de roşii aromat cu busuioc
şi ciuperci umplute la cuptor

File de somon „en croute”
cu sos de cu sos de verdeturi 
şi risotto cu legume proaspete

Medalion de vitel la cuptor și mușchiuleț
de porc umplut cu carnati de Plescoi
blinis din cartofi si salata de varza bicolora

Tort Imperium
cu blat de nuci, sarlota de vanilie
şi cşi cremă de ciocolată

OPEN BAR
cafea, apă minerală, soft drinks, vin alb și roșu

Platouri dulci cu mignardize irezistibile

MENIU de NUNTĂ I

RAMADA IAŞI CITY CENTER
Intrebări oricând la
0731.344.111
www.ramadaiasi.ro
    facebook.com/Ramada.iasi



OPEN BAR
cafea, apă minerală, soft drinks, vin alb și roșu

Platouri dulci cu mignardize irezistibile

MENIU de NUNTĂ II

RAMADA IAŞI CITY CENTER
Intrebări oricând la
0731.344.111
www.ramadaiasi.ro
    facebook.com/Ramada.iasi

Gustare rece asortată
Cremă din branzeturi cu ardei marinați
în mantie de zuchinni
Mousse de vitel cu ou de prepeliță și semințe de in
Cotlet de porc cu afumătura și piure de mazăre
Terina de brânză cu caise și smochine
DDrob cu ficăței și crutoane de curcan 
Verine cu broccoli și jambon
Minisalată Nicoise  

File de păstrav la cuptor cu sos de verdețuri
legume proaspete preparate în stil asiatic

Sărmăluțe în foi de viță și foi de varză
cu mămăliguță, smântână, costiță
și ași ardei iute

Medalion de pasăre și Cotlet de porc
împănat cu jambon
ștrudel din cartofi cu broccoli
și salată din legume proaspete cu sos balsamic

Tort Tango
cu cremă răcoritoare de lămaie,
frucfructe de pădure și charlotă de vanilie



OPEN BAR
cafea, apă minerală, soft drinks, vin alb și roșu

Platouri dulci cu mignardize irezistibile

MENIU de NUNTĂ III

RAMADA IAŞI CITY CENTER
Intrebări oricând la
0731.344.111
www.ramadaiasi.ro
    facebook.com/Ramada.iasi

Gustare rece asortată
Ruladă de porc cu spanac și piure de morcovi
Somon Norvegian cu cremă blue-cheese
Balotină de brânzeturi cu ardei marinați
Verina cu  broccoli cu prosciutto
Bree si gorgonzola cu struguri
Roast beef cu salată Roast beef cu salată Waldolf
Piept de curcan cu măsline
Cremă de brânză cu nuci

Ruladă de pui umplută cu varză
cu ciuperci și costiță 
servită cu sos de brânză și petale crocante

File de șalău Poupiette 
pe un pat de spaghpe un pat de spaghete din legume proaspete

Regalo din file de porc și Mușchiuleț Surprise 
cartofi franțuzești 
și turnuleț de sfeclă roșie cu hrean

Tort Black Forest
cu cremă de frișcă, amarena kirsh
și fulgi de ciocolată neagră



OPEN BAR
cafea, apă minerală, soft drinks, vin alb și roșu

Platouri dulci cu mignardize irezistibile

MENIU de NUNTĂ IV

RAMADA IAŞI CITY CENTER
Intrebări oricând la
0731.344.111
www.ramadaiasi.ro
    facebook.com/Ramada.iasi

Gustare rece asortată
Piept de pui cu  ficat de pasăre
și cremă de brânză 
Varine cu cremă de brânză, somon
și capere și humus cu parmezan
Mușchiuleț de porc cu spanac și brânză
Roast beef cu piuRoast beef cu piure de conopidă și jambon
Balotină cu blue-cheese și prosciutto
Asortiment din legume proaspete

Pulpă de rață confit
turnuleț de varză rosie
marinată cu portocale și scorțișoara

Duet marin
file de somon și șalău file de somon și șalău 
cu piure de broccoli și conopidă sote

Cotlet de porc umplut cu cremă de brânză
și ciuperci
placintă din cartofi cu spanac 
și salată verde cu sos Vinaigrette

Tort Belgia 
cu mousse de ciocolată și ccu mousse de ciocolată și cremă fină de lapte



OPEN BAR
cafea, apă minerală, soft drinks, vin alb și roșu

Platouri dulci cu mignardize irezistibile

MENIU de NUNTĂ V

RAMADA IAŞI CITY CENTER
Intrebări oricând la
0731.344.111
www.ramadaiasi.ro
    facebook.com/Ramada.iasi

Gustare rece asortată
Mousse de curcan cu ou de prepeliță
în crustă de susan
Asortiment de verine cu conopidă
și cremă de ton cu porumb
Cremă din brânzeturi cu struguri și prune
TTerina de curcan cu morcovi și ciuperci 
Prosciutto cu pepene galben
Ricotta cu anchois si mărar

Medalioane de curcan 
cu sos de struguri și orez sălbatic 

Culibiaca de somon 
cu spanac En Branche și un delicios sos alb

Medalion de vițel cu sos demiglaceMedalion de vițel cu sos demiglace
și cotlet de porc în jambon crocant
cartofi aurii și turnuleț de sfeclă roșie cu hrean

Tort Delice
cu cremă de șampanie și căpșuni 


