
DESENĂM 
ÎMPREUNĂ
POVESTEA 
VOASTRĂ!



Povestea voastrã de iubire se va scrie în mijlocul naturii, în grădina cu pini. La 
Crowne Plaza Bucharest pășiți împreună pe același drum, alături de oamenii 
speciali din viața voastră. Vă așteptăm într-unul din locurile idilice din 
București, cu o grădină de vis, săli elegante și o selecție de meniuri rafinate, pe 
care le poți personaliza ușor. 

De peste 20 de ani desenăm povești de iubire memorabile, cu dăruirea și 
profesionalismul ce caracterizează echipa noastră.

Totul pentru ca momentul vostru unic să fie PERFECT!

Povestea voastră în 
grădina cu pini

Din partea noastră:
> ,   Aranjarea sălii cu mese rotunde, scenă listă de întâmpinare şi meniuri printate*

  > Degustarea meniului**
  > Un apartament pentru miri în noaptea nunții, cu mic dejun și acces 

     la centrul Spa, vin spumant și fructe proaspete în cameră, late check-out ora 14:00
  > Tarif special de cazare pentru invitaţi
  > Ai la dispoziție atât grădina de 7000 mp, cât și hotelul pentru  ședința foto 
  Cină în restaurantul hotelului la aniversarea de un an***>

       *  Design  standard
     **  După  semnarea  contractului,  recomandat cu  2  săptămâni  înainte  de  eveniment
     **  În  valoare  de  100  euro  cu  TVA  inclus



Pachet 114 euro/pers.*

* Preţul pachetului include TVA, distribuit astfel: 5% pentru mâncare și băuturi non-alcoolice, respectiv 
19% pentru băuturi alcoolice și alte servicii. Cota TVA se poate modifica conform legii în vigoare, 
influenţând astfel preţul final al pachetului.
** Copiii cu vârste între 5 și 12 ani plătesc 75% din preţul pachetului (vor servi gustare rece, fel principal, tort 
festiv, băuturi non-alcoolice), iar cei peste 12 ani plătesc pachetul  integral.

Pachet băuturi non-alcoolice

Apă minerală plată și 
carbogazoasă 
Băuturi carbogazoase 
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)
Suc natural Granini (portocale, 
grapefruit și mere)
Selecţie de ceai și specialităţi 
cafea (espresso, cappuccino, café 
late, decaf )

Pachet vinuri Crama Oprișor
MĂIASTRU
Vin alb - Sauvignon Blanc
Vin roșu - Cabernet Sauvignon
Vin rose - Cabernet Sauvignon & 
Fetească Neagră

Pachetele de băuturi sunt 
disponibile pe toată durata 
evenimentului

Șuncă de Parma, tapenade măsline, 
parmezan
Salată de vinete
Aspic de curcan și legume
Frigăruie roșii cherry și mozzarella
Ardei cu pastă de brânză
Frigăruie salam Milano, măsline și 
cornichon
Duet cașcaval de Săveni și cașcaval 
afumat
Bruschetă cu pastă de ton și 
avocado
Rulou de somon afumat și ricotta, 
icre roșii
***
File de păstrăv în crustă de 
parmezan, orez infuzat cu lămâiță, 
batoane de legume, sos de unt cu 
lămâie
*** 
Sărmăluțe vită și porc în foi de viță 
de vie și varză murată, bacon 
crocant, mămăligă, smântână și 
ardei iute
***
Duet file de porc și frigărui de pui, 
terină cu chorizo, cartofi țărănești, 
sos de muștar boabe 
***

Tort festiv și fructe
Prosecco (la întâmpinare și la tort)

Din partea noastră



Pachet 126 euro/pers.*
Rulou de somon afumat și ricotta
Icre roșii
Bruschetă cu tapenade de măsline
Humus sriracha, muguri de pin
Frigăruie salam Milano, 
măsline și cornichon
Păstrăv afumat de Valeputna, 
sos de hrean
Duet cașcaval de Săveni și 
cașcaval afumat
Prosciutto melone
Sufleu de ciuperci, brânză Horezu
Roast beef, sos de hrean
***
File de somon marinat cu yuzu, orez 
cu brânză Nasal, broccoli, praz 
crocant, sos de lămâie cu icre
*** 
Sărmăluțe vită și porc în foi de viță 
de vie și varză murată, bacon 
crocant, mămăligă, smântână și 
ardei iute
***
Duet mușchiuleț de porc Wellington 
și pulpă de rață confiată, cartofi 
gratinați, sparanghel, sos de 
portocale
***

* Preţul pachetului include TVA, distribuit astfel: 5% pentru mâncare și băuturi non-alcoolice, respectiv 19% 
pentru băuturi alcoolice și alte servicii. Cota TVA se poate modifica conform legii în vigoare, influenţând 
astfel preţul final al pachetului.
** Copiii cu vârste între 5 și 12 ani plătesc 75% din preţul pachetului (vor servi gustare rece, fel principal, tort 
festiv, băuturi non-alcoolice), iar cei peste 12 ani plătesc pachetul integral.

Tort festiv și fructe
Prosecco (la întâmpinare și la tort)

Din partea noastră

Pachet băuturi non-alcoolice

Apă minerală plată și 
carbogazoasă 
Băuturi carbogazoase 
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)
Suc natural Granini (portocale, 
grapefruit și mere)
Selecţie de ceai și specialităţi 
cafea (espresso, cappuccino, café 
late, decaf )

Pachet vinuri Crama Oprișor
MĂIASTRU
Vin alb - Sauvignon Blanc
Vin roșu - Cabernet Sauvignon
Vin rose - Cabernet Sauvignon & 
Fetească Neagră

Pachetele de băuturi sunt 
disponibile pe toată durata 
evenimentului



Pachet 138 euro/pers.*
Coppa, cremă de brânză de capră
Baba Ganoush 
Sufleu de ciuperci, brânză Horezu
Salată de icre crap, ou de prepeliță, 
ceapă roșie
Ruladă de pui, merișoare și vinars
Duet cașcaval de Săveni și cașcaval 
afumat
Păstrăv afumat de Valeputna, sos de 
hrean
Frigăruie roșii cherry și mozzarella
Brânză Feta, castravete, roșii uscate, 
oregano
***
File de doradă în crustă de ierburi, 
ratatouille de legume, cous cous, 
sos olandez
*** 
Sărmăluțe vită și porc în foi de viță de 
vie și varză murată, bacon crocant, 
mămăligă, smântână și ardei iute
***
Mușchi de vită Rossini, foie gras, 
terină de chorizo, sparanghel, duet 
de morcovi, sos de vin de Porto
***

* Preţul pachetului include TVA, distribuit astfel: 5% pentru mâncare și băuturi non-alcoolice, respectiv 
19% pentru băuturi alcoolice și alte servicii. Cota TVA se poate modifica conform legii în vigoare, 
influenţând astfel preţul final al pachetului.
** Copiii cu vârste între 5 și 12 ani plătesc 75% din preţul pachetului (vor servi gustare rece, fel principal, 
tort festiv, băuturi non-alcoolice), iar cei peste 12 ani plătesc pachetul  integral.

Tort festiv și fructe
Prosecco (la întâmpinare și la tort)

Din partea noastră

Pachet băuturi non-alcoolice

Apă minerală plată și 
carbogazoasă 
Băuturi carbogazoase 
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)
Suc natural Granini (portocale, 
grapefruit și mere)
Selecţie de ceai și specialităţi 
cafea (espresso, cappuccino, café 
late, decaf )

Pachet vinuri Crama Oprișor
MĂIASTRU
Vin alb - Sauvignon Blanc
Vin roșu - Cabernet Sauvignon
Vin rose - Cabernet Sauvignon & 
Fetească Neagră

Pachetele de băuturi sunt 
disponibile pe toată durata 
evenimentului



Pachet 151 euro/pers.*
Salată de icre crap, ou de prepeliță, 
ceapă roșie
Terină curcan cu bacon
Brânză Feta, castravete, 
roșii uscate, oregano
Baba Ganoush
Salată de creveți marinați cu 
tequila și lime
Piept de rață afumat, 
segmenți de portocale
Tabouleh
Roast beef, sos de hrean
Trio de brânzeturi: Nasal, 
brie și cașcaval
***
Chiftele de crab, salsa de avocado, 
mix de frunze, sos de crustacee

 ***
Sărmăluțe rață și curcan în foi de 
varză, bacon crocant, mămăligă, 
smântână și ardei iute
***
Sorbet de lavandă
***
Duet piept de rață gătit sous vide și 
mușchi de vită la grătar, piure de 
cartofi cu trufe, broccoli romanesco, 
bordelaise sauce
***

* Preţul pachetului include TVA, distribuit astfel: 5% pentru mâncare și băuturi non-alcoolice, respectiv 
19% pentru băuturi alcoolice și alte servicii. Cota TVA se poate modifica conform legii în vigoare, 
influenţând astfel preţul final al pachetului.
** Copiii cu vârste între 5 și 12 ani plătesc 75% din preţul pachetului (vor servi gustare rece, fel principal, 
tort festiv, băuturi non-alcoolice), iar cei peste 12 ani plătesc pachetul  integral.

Tort festiv și fructe
Prosecco (la întâmpinare și la tort)

Din partea noastră

Pachet băuturi non-alcoolice

Apă minerală plată și 
carbogazoasă 
Băuturi carbogazoase 
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)
Suc natural Granini (portocale, 
grapefruit și mere)
Selecţie de ceai și specialităţi 
cafea (espresso, cappuccino, café 
late, decaf )

Pachet vinuri Crama Oprișor
MĂIASTRU
Vin alb - Sauvignon Blanc
Vin roșu - Cabernet Sauvignon
Vin rose - Cabernet Sauvignon & 
Fetească Neagră

Pachetele de băuturi sunt 
disponibile pe toată durata 
evenimentului



Tabouleh
Brânză Feta, castravete, roșii uscate, oregano
Frigăruie roșii cherry și mozzarella
Sriracha Humus, muguri de pin
Salată de vinete
Duet cașcaval de Săveni și cașcaval afumat
Baba Ganoush
Sufleu de ciuperci, brânză Horezu
Bruscheta cu tapenade de măsline

****

Vol au vent cu ciuperci de pădure, 
sos de brânză Năsal, spanac

*****

Sărmăluțe cu orez în foi de viță de vie, 
mămăligă, smântână și ardei iute

****

Lasagna cu legume, relish de roșii, mix de frunze

****

Tort

Meniu ovo-lacto-vegetarian

Vă putem personaliza meniurile în funcţie de 
dietă sau restricţii alimentare 



Varianta 1  
38 euro / persoană 

Sandwich cu șuncă și cașcaval
***
Frigărui mozzarella și roșii cherry
***
Somon, penne, sos de roșii
***
Tort

Varianta 2 
38 euro / persoană

Mini croissant cu pastă de brânză
***
Quiche Lorraine
***
Piept de curcan la grătar, piure de cartofi
***
Tort 

Băuturi incluse (valabile pentru ambele variante de meniu)
Apă minerală plată și carbogazoasă
Sucuri naturale Granini (portocale, grapefruit și mere)
Băuturi carbogazoase (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)

Meniu pentru copii



* Preţul pachetului include TVA 19% pentru băuturi alcoolice și alte servicii. Cota TVA se 
   poate modifica conform legii în vigoare, influenţând astfel preţul final al pachetului.

Pachet vinuri Crama Purcari 
+ 24 euro / pers. 
Vin alb Sauvignon Blanc
Vin roșu Cabernet Sauvignon
Vin rose Cabernet Sauvignon, 
Merlot și Rară Neagră

Hugo Spritz
Aperol Spritz
Cuba Libre
Gin tonic
Vodka Orange

Personalizează  pachetul de băuturi
Înlocuieşte pachetul iniţial de vinuri cu unul din lista de mai jos. 

Pachet de spirtoase 
18 euro / pers.
Vodka Absolut
Tanqueray London Dry Gin
Whisky Red Label
Rom Bacardi Silver

Hendrick's Gin   |  + 4 euro / pers. 
Whisky Chivas Regal   |  + 4 euro / pers. 
Rom Bacardi Black    |  + 2 euro / pers. 

Vodka Beluga  |  + 10,5 euro / pers.
Bulldog Gin  |  + 5,5 euro / pers.  
Whisky JW Black Label  |  + 5,5 euro / pers. 
Rom Bacardi Gold   |  + 2,5 euro / pers. 

Pachet vinuri  Crama Gitana 
 + 14 euro / pers. 
Vin alb Chardonnay și 
Fetească Regală
Vin roșu Rară Neagră și 
Cabernet Sauvignon 
Vin rose Merlot

SILVER

Adaugă băuturi spirtoase 

GOLD PLATINUM

Poţi înlocui
cu

sau

Martini Bianco/Roso/Dry  |  4 euro / pers.
Campari   |  6,5 euro / pers.

OPTIONAL

sau sau

Pachet vinuri Recaș CASTEL HUNIADE
+5 euro / pers. 
Vin alb Fetească Regală
Vin roșu Fetească Neagră
Vin rose Cabernet Sauvignon, 
Fetească Neagră, Syrah  



>  Cupcakes
>  Macaroons cu fistic, zmeură și lămâie
>  Mini tarte
>  Mini prăjituri
>  Fursecuri
>  Mousse la pahar
>  Bezele aromate
>  Jeleuri colorate
>  Acadele cu trufe de ciocolată

Suplimentar îți putem oferi:
Candy bar - 11 euro/persoană

Lemonade bar - 6.5 euro/persoană

>  Limonadă clasică
>  Limonadă cu mentă
>  Limonadă cu piure de pepene galben

Decorațiuni florale
>  40 euro/masă
>  70 euro/prezidiu

Huse de scaun si fețe de masă festive
>  7.5 euro/persoană

Alte servicii:
>  program artistic, echipamentele tehnice și efectele speciale, fotograf și
     cameraman profesioniști

* Preţul pachetului include TVA, distribuit astfel: 5% pentru candy bar și lemonade bar, respectiv 19% 
pentru aranjamente florale, huse de scaun, fețe de masă și alte servicii. Cota TVA se poate modifica 
conform legii în vigoare, influenţând astfel preţul final al pachetului.



Mai sunt câteva zile până la marele eveniment și 
stresul este la nivel maxim? Sau pur și simplu 
vrei să te bucuri de ultimele clipe de burlăcie?

Alege să petreceți o zi relaxantă și romantică în 
doi în care să uitați de invitații, numere de mese, 
lumini ambientale și alte detalii mărunte.  Sau 
mai bine luați-vă fiecare gașca de cei mai buni 
prieteni și bucurați-vă de o experiență 
memorabilă în cadrul Ana Spa de la Crowne 
Plaza Bucharest!

Îți vom oferi consultanță și îți vom pregăti 
pachete personalizate pentru oricare dintre 
facilitățile Ana Spa!

Înainte de nuntă



Ciorbă de potroace
***
Barbeque: mititei, ceafă de porc, cârnăciori, pulpe de pui dezosate
Legume la grătar și cartofi copți
Bar de salate, murături asortate
***
Înghețată asortată
Selecție desert
Fructe de sezon

Băuturi incluse:
Apă minerală plată și carbogazoasă 
Băuturi carbogazoase (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)
Ice tea
Limonadă
Selecţie de ceai și specialităţi cafea 
(espresso, cappuccino, café late, decaf)

Pachet vinuri Silver 
Recaş  Huniade  Castel
Vin alb Sauvignon Blanc 
Vin roșu Fetească Regală
Vin rose Cabernet Sauvignon,
Fetească Regală și Merlot

După nuntă
Pachet 40 euro/pers.*

* Preţul pachetului include TVA, distribuit astfel: 5% pentru mâncare și băuturi non-alcoolice, respectiv 
19% pentru băuturi alcoolice și alte servicii. Cota TVA se poate modifica conform legii în vigoare, 
influenţând astfel preţul final al pachetului.
** Copiii cu vârste între 5 și 12 ani plătesc 75% din preţul pachetului (vor servi gustare rece, fel principal, tort 
festiv, băuturi non-alcoolice), iar peste 12 ani plătesc pachetul integral.

11 euro/pers.



Preţul pachetului include 5% TVA. Cota TVA se poate modifica conform legii în vigoare, influenţând 
astfel preţul final al pachetului.

În grădina cu pini de la Crowne Plaza Bucharest, 
evenimentele se transformă în povești memorabile.

Cununia ta în 
grădina cu pini 

Duet de caviar de vinete, 
pâine de secară, coulis de ardei gras 
2,5 euro / pers.

Macaron umplut cu 
păstrăv afumat de Valeputna  
2,5 euro / pers.

Quiche cu brânzeturi locale și spanac 
2,5 euro / pers.

Budincă Yorkshire, 
roast beef Argentina, sos de hrean 
4 euro / pers.

Somon gravlax, ou de prepeliță, 
brânză proaspătă, emulsie de mărar 
4 euro / pers.

Piept de rață afumat, pară poșată cu vin 
4 euro / pers.

Terină de foie gras, chutney de merișoare 
5 euro / pers.

În funcție de structura 
evenimentului, îți vom 
recomanda alegerea a  
4 sau 5 canape-uri cu 
servire pass-around.



Crown Ballroom

Cu deschidere spre grădina și terasa proprie, sala poate 
fi amenajată în stil clasic sau tematic, care să  
definească personalitatea voastră.

Crown  Ballroom  poate  fi  rezervată  pentru  un  minim  de  140  persoane  şi  poate 
găzdui  până  la  300  persoane.

Magnolia
Sala Magnolia este alegerea perfectă pentru un 
eveniment intim și cochet. Cu terasa proprie deschisă 
spre grădină, invitații se pot bucura de aerul proaspăt 
al grădinii și de jocul veverițelor - martori ocazionali ai 
petrecerilor vesele. 

Sala  Magnolia  poate  fi  rezervată  pentru  un  minim  de  50  persoane  şi  poate 
găzdui  până  la 70 persoane.



Primavera
Numele său este inspirat de culorile pastelate care 
îmbracă sala și care te duce cu gândul la primăvară. 
Din foyer aveți acces la superba grădină interioară, 
locul unde puteți savura un pahar cu șampanie.

Sala Primavera poate fi rezervată pentru un minim de 40 persoane şi poate găzdui 
până la 70 persoane.

Orhideea
Pentru o petrecere în cadru restrâns, alături de familie 
și prietenii apropiaţi, sala Orhideea este locaţia ideală. 
Simplitatea și rafinamentul acesteia, precum și terasa 
proprie cu grădină, te vor impresiona de la prima 
întâlnire și îţi vor garanta o petrecere reușită.

Sala Orhideea poate fi rezervată pentru un minim de 30 persoane şi poate găzdui 
până  la  60  persoane.



La Veranda
La Veranda te va surprinde prin eleganță și un design 
aparte. În sezonul cald, ferestrele de jur împrejurul sălii 
se pot deschide, astfel că aerul proaspăt din grădină îți 
va fi invitat special la petrecere. 

La Veranda  poate fi rezervată pentru un minim de 70 persoane şi poate găzdui până 
la 100 persoane.

Pine Garden
Grădina cu pini* este una dintre grădinile superbe  din 
București. Oferă cadrul perfect pentru evenimente 
memorabile, organizate în aer liber. În grădină se pot 
organiza doar evenimente de zi, iar în caz de vreme 
neprielnică, vă punem la dispoziție o sală de 
evenimente.

*Pentru organizarea evenimentelor în grădină se percepe o taxă logistică de 
 220 euro* pentru evenimente cu mai puțin de 20 de persoane sau 11 euro*/pers.  
 pentru evenimente cu mai mult de 20 de persoane. (*TVA inclus)





Crowne Plaza Bucharest
 A: Bld. Poligrafiei nr 1, Bucharest   T: +40 21 224 00 34   E: sales@crowneplaza.ro   W: www.crowneplaza.ro
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