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MENIU REVELION 2017 „MAGIC STARS”
Salonul Grant - 600 locuri.
WELCOMING
Champagne cocktail și tartine asortate
STARTER
Salată de fructe de mare cu sos Calypso
Ficat de gâscă și smochine în aspic Grand Marnier
Ruladă de cașcaval cu mousse de urdă
Prosciutto și pepene galben
Roastbeef pe salată à la russe
Rulouri de somon California și caviar Manciuria
Domino din curcan și gălbiori
Cuib cu ouă de prepeliță și anșoa
Coșuleț de verdeață și măsline Kalamata
Pâine la cuptor
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690 ron*

CHEF BALAN INTERMEZZO
Piept de rață pe salată de crudități pe portocală
și măr caramelizat
MAIN COURSE 1
Duet din medalion de somon & butterfish în sos butterlemon
și orez sălbatic cu sos de creveți și icre roșii
MAIN COURSE 2
Magic Forest, copăcei din curcan și porc în bacon garnitură
din souffle de cartof dulce cu trufe în măr copt, salată de
sfeclă roșie și hrean
DESSERT
Tort Mousse stracciatella și înghețată de cocos

OPEN BAR
Pachet de băuturi alcoolice & nealcoolice
Whisky Chivas 12 ani,
Jack Daniel’s, J&B, Vodka Finlandia,
Crema Whisky Carolans, Campari,
Gin Beefeter, Jagermeister, Bere Tuborg,
Vin alb/rosu Magic Wine-Cramele Oprisor,
Apă minerală și plată Dorna, Apă tonică,
Pepsi, Mirinda, 7Up, Suc natural Prigat,
Red Bull, Espresso, Ceai, Cocktail Bar,
Aperol Spritz, Mojito, Shot-Icebar.

Meniu preparat by Chef BALAN, medaliat la Campionatul European de Catering de la Berlin și deținător al Guiness World Records
SERVICII INCLUSE:
Hostess
Fântână de ciocolată /Piramidă de fructe
Parcare privată
Cameră de joacă pentru copii

Condiții de vânzare
*Până la data de 01.12.2016 se pot achita biletele de revelion la prețul special de 590 ron.
Clienții locației noastre beneficiază de prețuri preferențiale. Relații la biroul nostru de vânzări 0756 066 625/626/627.
*La grupuri de min.10 persoane se acordă discount de 10% (mai puțin pentru zona VIP!)
07 56 066 625/626/627
Șos. Virtuții, sector 6
revelion@MagicPlaceEvents.ro
www.MagicPlaceEvents.ro
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