Nuntă
la malul mării
Spune DA!
PE MALUL MĂRII:
Ai visat mereu să spui DA! vieții în doi,
într-un cadru natural, de poveste, având
nisipul fin sub picioare și albastrul
nemărginit în față ochilor? Jubile Catering
îți îndeplinește visul. Cum? Tu, pregătește
lista invitaților, iar de tot ce înseamnă
organizare se ocupă echipa noastră de
profesioniști: de la locații de vis pentru
evenimentul tău, consultanță și wedding
planner, preot pentru oficializarea
cununiei, până la servicii complete de
catering, aranjamente, decor personalizat
după povestea voastră de dragoste.

În ceea ce privește preparatele, vei putea alege între meniurile tip bufet şi clasica
servire la masă sau mult apreciatele food cornere.

Meniu preparate
Ruladă de Spanac cu Mousse de Brânză şi Rodie;
Tartină cu Mousse de Peşte şi Caviar;
Rulou cu Brânză Philadelphia cu Struguri Roşii;
Ruladă din Piept de Pui cu Fructe Confiate, în Crustă de Migdale;
Roast Beef cu Sos Remoulade;
Filé de Porc cu Sos de Prune;
Filé de şalău cu Sos Lemon Butter cu Garnitură de Spanac şi
Legume;
Sarmale în Foi de Varză cu Bacon Crocant, Mămăliguţă şi Ardei;
Filé din Piept de Pui și Filé de Porc în Sos de Vin, servite cu
Garnitură de Cartofi la Cuptor Aromatizaţi cu Ierburi Proaspete;
Salată Asortată de Varză.

35 euro/pers.

Iar pentru distracția invitaților vă propunem pachete de băuturi alcoolice și nonalcoolice, shot-uri și cocktail-uri.

Pachet băuturi non-alcoolice (consum nelimitat)
8 euro/pers.
Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda, Apă Tonică, Cappuccino, Ice Tea,
Apă Plată/Minerală, Espresso/Espresso Fără Cofeină, American
Coffee, Prigat , Lapte pentru Cafea, Zahăr Alb/Brun

Pachet băuturi alcoolice (consum nelimitat)
15 euro/pers.
Jack Daniel`s, Jim Beam, Martini, Campari, Cutty Sark, Absolut,
Finlandia, Smirnoff, Bailey’s, Beefeater, Ballantine’s, Vin Alb/Roşu,
Bere/Bere fără alcool, Campari Orange, Campari Soda, Vodka Cola,
Vodka Tonic, Vodka Orange, Gin Fizz, Gin Tonic, Cuba Libre, Whiskey
Cola

*Chiria locației nu este inclusă în preț.

De asemenea, vei putea alege diverse pachete opționale precum: Ice Cream Bike, Candy Bike, BBQ, Burger Bar etc, menite să întregească experiență voastră de
neuitat.

Pachete opţionale
PACHET DANSUL MIRILOR
Coregrafii personalizate,
consultanţă în alegerea
melodiei
130 lei
100 lei/ședință

PACHET DJ
Echipament sonorizare inclus
începând cu 400 euro

PACHET CANDY BAR
Cupcakes, lollipops, candypops,
biscuiţi în forme tematice, etc.
300 euro

PACHET ENTERTAINMENT
Pachetul include două dansuri
tematice
260 euro

Testimoniale
Andrew Popper:

Șeful Onorific al Casei Regale a
României:
“Jubile primește calitatea de Furnizor
al Casei Regale a României pentru
organzarea evenimentelor pe baza
recomandării făcute Majestății Sale
și Familiei Regale de către comitetul
particular de experți și în temeiul
livrării de produse către Casă Regală.”

Elena Gheorghe:

“Mulțumesc foarte mult oamenilor
de la Jubile pentru că au creat din
evenimentul meu o adevărată
sărbătoare!
Am ales această locație pentru că
poți petrece timp de calitate afară, în
aer liber, având o grădină și o piscină
superbă. Vă mulțumesc foarte mult
pentru că am reușit să facem din
petrecerea mea una dintre cele mai
frumoase amintiri!”

Jorge:

“Jubile mi se pare o locație genială!
Are tot ce îi trebuie pentru petreceri
în orice anotimp.
vSaloanele sunt foarte încăpătoare iar
terasa, piscina și grădina sunt perfecte
pentru vară. Totul a ieșit așa cum
am plănuit, așa că recomand Jubile
pentru că sunt super profesioniști
și o să aveți parte de o petrecere
senzațională!”

Mădălin Ionescu:

“Foarte mulți au remarcat locația,
aranjamentele și întregul design al
saloanelor Jubile.
Serviciile sunt pe măsură. Se vede pentru
că toți invitații se simt bine.
Este PERFECT, așa cum ne-am dorit!
Mulțumim și cu siguranță vom reveni!”

0722 158 058 / anne@jubilecatering.ro
0749 900 999 / evenimente@jubile.ro

