
 
  

Str. Trandafirilor, nr. 200, 307220, Giroc, Timis, Romania 

 (+4)0723 615 740 /  (+4)0745 587370  office@complex-flonta.ro| www.complex-flonta.ro 

 

1 - 

 

Christmas Party 2019 
 

 

Stim că pentru tine e important ca petrecerea de Crăciun să fie 

memorabilă. Iar colegii tăi, familiile lor, căldura și atmosfera magică din preajma 

Crăciunului să-și găsească loc împreună, pentru o seară de neuitat. 

 

Dispunem de 3 săli care denotă rafinament și eleganță, fiind amenajate în 

conformitate cu ultimele standarde în materie de evenimente. În același timp, fiecare își are 

amprenta sa unică.  

Sala Restaurantului (50-150 persoane) : elegant, cochet și intim, să te 

simți răsfățat și apreciat. 

         Lakeside Ballroom (150-350 persoane): cu piscina alături și o terasă 

generoasă, pe malul lacului, tot ce îți poți dori mai atrăgător pentru o seară specială. 

      Crystal Lake Ballroom (300-800 persoane): rafinament, eleganță, stil și 

grandoare, pentru a te bucura de fiecare moment mai mult ca niciodată. 

 

             Îți dăm posibilitatea de a alege între 4 variante de meniu, alese cu grijă pentru 

această ocazie.  
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Meniul 1 
Să îți amintești de Crăciunul copilăriei 

Bufet rece: 

~ Selecție de mezeluri tradiționale: tobă, slănină, jumări, șuncă afumată, cârnați afumați 

~ Selecție de brânzeturi: brânză de burduf, telemea, cașcaval afumat 
~ Preparate tradiționale: salată de vinete, fasole bătută, zacuscă, salată boeuf, pate făcut în 

casă  

~ Salate de sezon: salată de ceapă, salată de varză murata cu boia, salată de murături, salată 

de ardei copți 

 

Bufet cald: 

~ Rulou de pui țărănesc cu sos de ciuperci sălbatice 

~ Ceafă de porc la cuptor cu sos de legume 

~ Cartofi la cuptor cu rozmarin 

 

 

Open bar  Basic 

 

 

 

 
 

 

Pret meniu: 95 lei 
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Meniul 2 
Pentru că ai gusturi fine 

Bufet rece: 

~ Chifteluțe speciale 

~ Mini Crispy de pui  

~ Flori din salam Italian  

~ Bruschete mixte ( rosii si busuioc, rosii si prosciutto) 

~ Baton cu cașcaval, cheddar, șuncă și roșie deshidratată 

~ Salata de vinete  

~ Salata a la ruse 

~ Salata de ciuperci  

~ Salata capresse  

~ Crochete de cascaval  

~ Pachetel cu telemea, prosciutto crudo si maslina verde 

~ Roluri de castravete 

~ Mix de masline  

 

 Bufet cald: 

~  Rulou de pui “Mignon” cu sos alb de ardei și tarhon 

~  Mușchiuleț de porc cu sos brun si ciuperci 

~  Cartofi cu rozmarin la cuptor  

~  Legume innabusite  

~  Salata de varza dulce  

 

Open bar  Basic 
Pret meniu: 100 lei 
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Meniul  3 
Pentru ca meriți ce-i mai bun 

Bufet rece: 

~Sparanghel învelit în prosciutto crudo 

     ~ Halloumi pane cu risotto milanez 

~ Rulouri de vinete cu șuncă și cheddar 

~ Mini-burger cu carne de vită Black Angus 

~ Shot cu crema de creveți aromatizati cu tequila și stiks învelit în somon fume 

~ Tartina cu crema de brânză și brunoise din cârnați de mangaliță 

     ~ Mini- tarte quiche Lorraine 

~ Lollipops de rată cu chutney de mango 

~ Canapele cu mușchi de vită și rucola 

~ Medalioane de zucchini cu crema de gorgonzola, pere și nuci 

 

Bufet cald: 

     ~ Pui Szechuan 

     ~ Cotlet de porc tăvălit prin mălai, umplut cu cârnați 

     ~ Somon la cuptor cu merișoare și rozmarin 

     ~ Orez cu unt 

     ~ Cartofi cu rozmarin 

  

  

Open bar  Basic 
 

 

Pret meniu: 120 lei 
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Meniul  4 
S ă te simți răsfățat 

Gustare rece ( servire individuală): 

~Chifteluțe speciale cu sos sweet-chili 

~Raffaello din brânză în crustă crocantă de alune și ardei verde 

~Rulou de prosciutto crudo cu telemea 

~Mini-tarta cu salată baby capresse și pesto de busuioc 

~Salată de vinete coapte 

~Baton cu cașcaval, cheddar, șuncă și roșie deshidratată 

~ Pachețel din salam italian 

~ Vol-au- vent cu zacuscă de casă și germeni de ceapă 

~ Frigăruie cu șnițel de pui în panko 

~ Balotină de pui cu ciuperci și cabanos în mantie de prosciutto 

~ Roluri de castravete 

~ Măsline negre 

  

 Fel principal ( servire individuală) : 

~ Piept de pui cu sos de muștar și bacon 

~ Rulou din mușchiuleț de porc umplut cu spanac și sos spaniol 

~ Cartofi gratinați 

~ Sote de broccoli cu baby carrots si susan alb  

~ Salată de varza dulce  
 

Open bar  Basic 
Pret meniu: 100 lei 
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Open bar  Basic  
(inclus in meniul de preparate)  

 

~  Vin spumant la recepție  
~  Apă plata/ carbogazificată Bucovina 

~  Pepsi/ Pepsi Light/ Mirinda/ 7up 

~  Espresso / Cappuccino/ Latte Machiatto/ Espresso Machiatto/ Ice coffee 

~  Peroni/ Ursus/ Ursus Cooler/ Ursus N.A. 

 

 

Open bar Premium  
 

Wines & Prosecco:  
~  Prosecco Terre di Marca Millesimato Doc Bio  

~  Cramele Recaș - Vin alb: Castel Huniade, Riesling 

~  Cramele Recaș - Vin roșu: Castel Huniade, Cabernet Sauvignon 

~ Cramele Recas – Vin rose: Castel Huniade, demise   

 

 

Băuturi Alcoolice:  

~ Jack Daniel’s      ~ Aperol 

~ Jagermeister     ~ Baileys 

~ Vodka Finlandia     ~ Gin Bombay   

~ Rom Bacardi     ~ Tequila Camino 

~ Martini Bianco     ~ Țuică 

~ Martini Rosso 
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Long Drinks: 

~ Gin Tonic      ~ Whisky Cola     

~ Vodka Tonic     ~ Cuba Libre 

~ Vodka Apple     ~ Jager Apple 

~ Vodka Orange     ~ Jager Cranberry 

~ Vodka Cranberry                                         ~ Jager Cola 

     

Shot-uri: 

~ B52       ~ Kamikadze  

~ Tequila       ~ Blue Kamikadze  

~ Black Jack      ~ Strawberry Kamikadze  

~ Melone       ~ Passion Kamikadze  

~ Jagermeister  

 

 Cocktail-uri:  

~ Hugo (Prosecco, sirop de soc, lime, menta) 

~ Mojito (rom,menta, lime, zahar brun, apa minerala) 

~ 7 Up Mojito(rom,menta, lime, zahar brun, 7up) 

~ Strawberry Tom Collins ( gin, piure de capsuni, lime, apa tonica) 

~ The Negroni ( martini rosso, gin, aperol, portocala ) 

~ Cosmopolitan (vodka, triplusec , suc de cranberry, sirop de grenadine, sweet & sour) 

~ Aperol Spritz (aperol, prosecco, apa minerala) 

~ Aperol Orange (aperol, suc de portocale) 

~ Martini e Tonic bianco ( martini bianco, apa tonica, lime) 

~ Martini e Tonic rosso ( martini rosso, apa tonica, portocala ) 

 

Cocktail-uri non-alcool: 

~ Strawberry kiss ( piure de capsuni, suc de cranberry, suc de lamaie, apa minerala)  

~ Safe on the beach ( suc de piersica, suc de portocale, sirop de grenadine) 
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~ Green apple ( suc de mere, lime, zahar brun, sirop blue curacao) 

~ Sucuri naturale ( ananas & pepene, portocale, piersica) 

 

Pret meniu: 35 lei 
Optiuni incluse 

~ Personalul aferent servirii (ospătari /barman/bucătari) 

~ Pachet decor sală: fețe de masă, numere pe masă și meniuri printate 

~ Sistem iluminare arhitecturală si inteligentă 

~  Parcări private adaptate capacităților sălilor  

 

Optiuni suplimentare  
~ DJ profesionist            
 pentru minim 100 pers.            10 lei/persoana 
 pentru minim 50 pers.            20 lei/persoana 

~ Candy Bar                                                            10 lei/persoana 

** 100 g prăjituri /persoană  

~ Fruit Bar&Chocolate               10 lei/persoana 

**200 g fructe de sezon + 50g ciocolată /persoană  

~ Tort festiv               10 lei/persoana 
** 100 g/persoană          

~ Foto             
 pentru minim 100 pers.            10 lei/persoana 
 pentru minim 50 pers.            20 lei/persoana 

** nr. nelimitat de poze  
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~ Photo Booth  

 pentru minim 100 pers.            10 lei/persoana 
 pentru minim 50 pers.            20 lei/persoana 

** nr. nelimitat de poze/ perioada 3h 
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