PENSIUNEA RESTAURANT ALEX
SINAIA

Pachet de 5 nopti:
-2500 lei/cameră dublă (2 pers)

cazare: 5 nopti x 200 lei/npt = 1000 lei
masă inclusă pe sejur: 2 pers x 400 lei = 800 lei
masă festivă de Revelion: 2 pers x 350 lei = 700 lei

-2750 lei/camera dublă mare (2 pers)

cazare: 5 nopti x 250 lei/npt = 1250 lei
masă inclusă pe sejur: 2 pers x 400 lei = 800 lei
masă festivă de Revelion: 2 pers x 350 lei = 700 lei

-5000 lei/duplex (4 pers)

cazare: 5 nopti x 400 lei/npt = 2000 lei
masă inclusă pe sejur: 4 pers x 400 lei = 1600 lei
masă festivă de Revelion: 4 pers x 350 lei = 1400 lei

Pachet de 4 nopti:
-2200 lei/cameră dublă (2 pers)

cazare: 4 nopti x 200 lei/npt = 800 lei
masă inclusă pe sejur: 2 pers x 350 lei = 700 lei
masă festivă de Revelion: 2 pers x 350 lei = 700 lei

-2400 lei/camera dublă mare (2 pers)

cazare: 4 nopti x 250 lei/npt = 1000 lei
masă inclusă pe sejur: 2 pers x 350 lei = 700 lei
masă festivă de Revelion: 2 pers x 350 lei = 700 lei

-4400 lei/duplex (4 pers)

cazare: 4 nopti x 400 lei/npt = 1600 lei
masă inclusă pe sejur: 4 pers x 350 lei = 1400 lei
masă festivă de Revelion: 4 pers x 350 lei = 1400 lei

Rezervarea se consideră fermă la achitarea integrală a pachetului.
În cazul anulării unei rezervări, se percep penalităti în cuantum de 100%. Dacă se revinde acel
pachet, atunci nu se percep penalităti.
Prezenta ofertă însotită de factură, constituie contract pentru rezervarea pachetelor de Revelion.
Rezervări:

0244315497; 0741197389; 0744645188; 0744359164;
Sinaia, str. Theodor Aman, nr. 9, Prahova
restaurant.alex.sinaia@gmail.com

Restaurant Unguresc Alex

www.alexturism.ro

Aperitiv rece:

- ruladã din cotlet de porc

Aperitiv cald:

-ciolan de porc afumat în aspic
- Pãstrãv imperial “Corvinus” pe pat de legume
-chiftelute
, unguresti
,
cu mãmãligutã
,
Fel
principal:
-nufãr de rosie
cu salatã de vinete
,
- Fripturã de mistret, la tavã cu sos vânãtoresc ,si
-salatã din piept de pui cu telinã
,
cartofi cu rozmarin
-pastã de brânzã pe pat de ardei
- Salatã asortatã de murãturi de casã
-salatã de beuf
-castraveti
,
Traditional:
,
-mãsline
- Sãrmãlute
, în varzã acrã ,si în foi de vitã
, cu afumãturã,
-rãcituri de porc
servite în pâine de casã
-piept de curcan cu susan
Desert:
-slãninutã de porc
- Somloi galuska –prãjiturã ungureascã cu cremã de
^
Bufet cu branzeturi
vanilie, nuci, stafide, ciocolatã si
, friscã
,
- Fructe
- Prãjituri de casã
- pãlincã de prune
Încheiem petrecerea cu:
- coniac
- Ciorbã de porc a la Debrecen
- visinatã
,
- pãlincã de piersici cu miere
- pãlincã de visine
cu miere
Rezervãri:
,
- bere ungureascã: Soproni, Borsodi, Arany Aszok, Dreher
0741197389
- vinul casei (alb, rosu,
roze)
,
0244315497
- unicum (digestiv)
restaurant.alex.sinaia@gmail.com
- rãcoritoare din gama Coca Cola, Pepsi
www.alexturism.ro
- apã mineralã ,si platã
Restaurant Unguresc Alex
- ,sampanie
Sinaia, str. Theodor Aman, nr.9
- limonadã cu miere
- cafea

