Ofertă Cununie Religioasă / Civilă
600 Euro (tva inclus)
•
•
•
•

40 scaune Chiavari decorate cu eșarfe din voal și fundițe diverse culori
Covor roșu/alb pentru primirea mirilor
Altar decorat: masă cu décor flori Paper Art pentru pirostrii
Arcadă cu flori Paper Art

Ofertă Pass Around & Cocktails CUNUNIE Religioasă
8 Euro/pers (tva inclus)
Tartine de somon cu creme fresh ș i carpacio de castravete
Tartine cu ton
Tartine cu creveti ș i paprika
Cruton cu icre roș ii
Tartină cu carpacio de vită, parmezan ș i cremă de hrean
Tartine cu prosciuto crudo ș i mousse branză
Tartine cu chorizo ș i cremă Philadelphia
Canape cu mousse branza ș i Chives
Tartină cu mousse măsline negre

Cocktails & Bar

Prosecco
Hugo
Apa plata. Apa minerala
Cafea Expresoo, Capuccino

www.velveto.ro
0764118347

Variante pentru Welcome Ceremony
OFERTE PASS AROUND
Pește: 1,5 Euro/pers (per sortiment)

•
•
•
•
•
•
•

Tartine de somon cu creme fresh ș i carpacio de castravete
Tartine cu ton, cremă de wasabi ș i ghimbir murat
Tartine cu anchovies, sfeclă roș ie, cremă de hrean ș i cubulețe de mere
Tartine cu creveti, paprika ș i cremă de verdețuri
Tartine cu ouă de prepeliță ș i icre de manciuria
Tartine icre crap
Tartine duo icre (Capelin & Manciuria)

Carne: 1,5 Euro/pers (per sortiment)

•
•
•
•
•
•
•

Tartine cu chorizo, ou de prepeliță ș i cremă garlic
Tartine cu jambon, castraveciori murați ș i caviar de mere
Tartine de pui ballotine cu piure de anghinare ș i sparanghel
Tartina cu carpacio de vită, parmezan ș i cremă de hrean cu mere
Tartină cu piept de rață afumat ș i jelly de portocală
Tartină cu prosciuto crudo ș i mousse branză
Tartină cu chorizo ș i cremă Philadelphia

LactoOVO 1 Euro/pers (per sortiment)

•
•
•
•
•
•

Tartine cu branză brie, pere caramelizate ș i chives
Tartine cu branză de capră ș i relish de struguri
Tartine cu ciupercuțe salbatice ș i castraveciori acri
Tartine cu legume marinate ș i pesto
Tartine caprese cu rondele de masline ș i busuioc
Tartină cu mousse măsline negre
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