
De Cr ciună
Ne adunăm cu veselie

Ne amintim să fim mai buni și mai generoși
Ne bucurăm să fim împreună cu toții

 ;   Rezervări la tel: sau email:021 208 61 96 sales@carohotel.ro

@Hotel Caro



Meniu Influence' ' - 2  euro6

Gustare rece
Sashimi cu somon şi wasabi
Tartine daneze
Cremă quatro formaggi cu strugure
Carpaccio de vită cu parmezan
Pastă de avocado cu piept de raţă şi castravete
Salată tabbouleh
Salată de conopidă pariziană
Salată de ravioli cu pesto şi roşii uscate
Salată de dovlecel
Salată de pui cu mango

Fel principal
File mignon de vită
Pulpe de pui marinate în sos Teriyaki
File de păstrăv
Spaghete cu �ucte mare
Legume grill
Cartofi în infuzie de ierburi aromate

Desert
Cozonac
Asortiment de mini prăjituri (3 sortimente)
Fructe feliate

Meniu 'Bohème' - 22 euro

Gustare rece
Clătite de raţă cu sos Hoisin
Ruladă de somon afumat cu brânză
Legume tempura
Pacheţele cu legume şi sweet-chili
Roast beef cu remoulade
Salată de ton
Salată Caesar cu pui
Feta cu miere şi susan
Rucola cu roşii cherry
Salată de fasole verde cu alune

Fel principal
Cotlet porc grill
Curcan cu sos �ucte de pădure
Koste cu sos tomat aromatizat
Budincă de legume
Cartofi lionezi
Orez cu şo�an şi mac

Desert
Cozonac
Mini prăjituri (3 sortimente)

Meniu 'Rustique'- 19 euro

Gustare rece
Asortiment de brânzeturi româneşti
Asortiment de mezeluri româneşti
Salată orientală cu peşte afumat
Salată de vinete
Salată de icre
Zacuscă
Salată de ardei copţi
Salată de murături asortate
Aspic de curcan
Ceapă roşie, castraveţi, măsline

Fel principal
Pui la ceaun
Plachie de peşte
Sărmăluţe în foi de varză şi vită
Tochitură tradiţională
Cartofi ţărăneşti
Legume sote
Mămăligă

Desert
Cozonac
Placintă de mere
Placintă de brânză cu stafide

Opţional: ciorbă de pui à la Grec, ciorbă 
văcuţă, ciorbă de perişoare - 1,2 euro/pers.

*Tarifele de meniu bufet nu conțin TVA 
  și se aplică pentru minim 40 de persoane



Kids Party - 12 euro

Quesadilla cu pui

Minihamburger (vită)

Minipizza

Spaghete cu sos de roşii

Aripioare de pui

Bastonaşe de legume

Cartofi prăjiţi

Plăcintă de mere /brânză cu stafide



Pachet băuturi nealcoolice    Euro/persoană
Selecţie băuturi răcoritoare şi naturale

Selecţie băuturi răcoritoare şi carbogazoase
Apă minerală plată şi carbogazoasă

Selecţie de Cafea şi Ceai
Tarifele nu includ TVA. Pachetul de băuturi nealcoolice este 

pentru consum nelimitat de 5 ore. 

Pachet băuturi alcoolice      Euro/persoană
Gin, Whisky, Vodca, Martini (Rosso și Bianco), Campari

Vinuri românești, albe și roșii
Tarifele nu includ TVA.

Meniu băuturi
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Meniul 1
Salată Caesar's                                                                                                                                                                                                                                                                 
Mușchi de vită cu sos porto
Turnuleț de cartofi cu brânză                                                                                                                                               
Black & White Chocolate Mousse

Meniul 2
Carpaccio de vită, rucola și parmezan                                                                                                                                                                                                                      
Piept de pui cu orez prăjit și mix de legume
Prăjitură diplomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Meniul 3
Tartar de somon                                                                                                                                                              
Piept de pui „Supreme” umplut cu mozzarella și 
ciuperci                                                                                                                                                                              
Legume la grătar                                                                                                                                                                                  
Cheese Cake cu �ucte de pădure

Carpaccio de vită, rucola și parmezan                                                                                                                                                                                                                      
La alegere: sau Cotlete de berbecuț cu sos de mentă  
Piept de rață la gratar cu sos bordelez                                                                                                                                              
Couscous cu sparanghel sau 
Piure de cartofi dulci
Tartă cu �ucte 

MENIURI - 21 euro

SET MENIURI

Ruladă de somon afumat și cremă de brânză cu 
ierburi aromatice
Piept de curcan cu sos �ucte de pădure și budincă 
de legume
Tort de ciocolată                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Tarifele de set meniu nu conțin TVA 
și se aplică pentru minim 25 de persoane

MENIU - 2 euro3
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Duo de foie gras cu dulceață de smochine
Mușchi file de căprioară cu sos de piper 
roșu
Trio Piure (cartofi dulci, țelină, mazăre)
Tort de ciocolată albă



www.carohotel.ro

Aranjament festiv și decorațiuni de Crăciun în sală
Scenă și ring de dans

Întâmpinarea invitaților cu vin fiert
Tarife speciale pentru cazare

Pentru Rezervări Tel.:-  021 208 61 96; 
E-mail: sales@carohotel.ro

Din partea casei


