oferta revelion 202
pensiunea floare de colt
cina festiva + cazare + pensiune completa
Pensiunea Floare de Colt situata in Nucsoara , Judetul Arges va asteapta in
noaptea dintre ani sa petreceti un revelion de exceptie. Va veti bucura de o
atmosfera primitoare, bucatarul nostru oferindu-va cele mai gustoase preparate
pe durata sejurului, inclusiv in noaptea de revelion. Muzica si obiceiurile
traditionale zonei nu vor lipsi. Toate detaliile unui sejur de neuitat se regasesc
in cele ce urmeaza:
MENIU CINA FESTIVA

Gustare
Couvert
*
Terina de Roquefort cu gutuie fiarta in vin
Terina de Foie Gras
Mousse de Capra Neagra
Rulada de cascaval cu strugure
Icre de Stiuca
Creveti cu salata de cruditati
**
File Somon cu sos de șampanie
Legume vapeur
***
Sarmale in foi de varza cu mamaliga si ardei iute
****
Muschi de Vita Wellington cu sos demi-glace
Cartofi cu rozmarin
*****
Tort Capsa

OPEN BAR COMPLET
Apa plata/Apa carbogazoasa/ Gama Cola (Coca Cola, Fanta, Sprite)/ Suc portocale, mere
(Granini)/ Espresso
Sampanie la miezul noptii
Vin Rosu, Alb, Rose Jercalai Urlati/
Palinca/ Scotch Whisky/Beefeater/Campari/Martini/ Vodka

600 RON/persona

COST CAZARE + PENSIUNE COMPLETA
800 RON/ ZI
PENTRU 2 PERSOANE


 Turistii care nu solicita cazare, vor achita separat seara festiva
Bauturile sunt incluse doar in pachetul de cina festiva, in restul sejurului vor fi
comandate a la carte din lista de bauturi a Pensiunii Floare de Colt si platite
individual.

PROGRAM
* Primire cu țuică fiartă și sorici
* Jumări, pâine țărănească
* Dj în seara de Revelion
* Foc de artificii
* Sala de relaxare si divertisment
* Se pot vizita manstirile din apropiere : Corbii de Piatra(cea mai vechi manastire
rupestra din tara noastra, dateaza din secolul XIV), Robaia, Slanic, Aninoasa, traseu
turistic spre Paraul Doamnei
*Preparatele din bucataria traditionala romaneasca si internationala , gatite cu
produse eco pe baza de porc, vitel, pui si peste de catre Cheful bucatar al
complexului Casa Capsa (brand autentic romanesc din 1852)

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

