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HUNGUEST HOTEL FENYŐ CONFERENCE & SPA 
Ofertă pentru nunţi 2021 
DRAGI MIRI, 
Sălile  Hotelului  Fenyő  extinse  și  renovate  în  anul  2020  pot  fi  locaţia  perfectă  pentru  Evenimentul  cel  
mare. 

 
Facilităţile locaţiei: sală de bal dotată cu aer condiţionat cu o suprafaţă de peste 500 metri pătraţi care poate 
găzdui până la 300 de persoane; sala poate fi întredeschisă sau secţionată în trei părţi; terasă deschisă pentru fumat; 
colţ pentru copii; aranjarea sălii cu mese rotunde; dotări tehnice de ultimă generaţie; sala adaptându-se stilulul 
secolului  al  XXI.-lea,  oferind  comfort  maxim  și  eleganţă  își  așteaptă  cu  drag  oaspeţii. 

 
În  ultimii  20  de  ani colegii noștri cu o experienţă  în sute  de  nunţi   organizate  au  redactat  o  ofertă  de  meniuri  și 
băuturi ușurând alegerea lor,  însă putem pregăti oferte speciale adaptate întocmai nevoilor Dumneavoastră. 

 
Vă rugăm să specificaţi dacă trebuie să luăm în considerare oaspeţi alergici la diverse ingrediente sau cu 
nevoi speciale. 

 

DARURILE NOASTRE DE NUNTĂ: 
▸ Apartament nupţial elegant cu jacuzzi pentru miri 
▸ Degustarea meniurilor înainte de nuntă 
▸ La cerere ofertă specială de cazare pentru oaspeţii invitaţi 
▸ La prima aniversare a nunţii oferim o cină romantică pentru miri în urma unei programări prealabile 
▸ Oferim discount din luna de miere procurată la Fenyő Travel 

 
În ceea ce privește decoraţiunile avem partener extern specializat care se ocupă de toate detaliile. Dacă aveţi alte 
preferinţe puteţi alege alt decorator. 
Restaurantul Fenyő se ocupă de amenajarea meselor cu feţe de masă, tacâmuri și șerveţele. 

 
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi o ofertă personalizată vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 
0745-615.384 sau la adresa de e-mail: director@hunguest-fenyo.ro 

 
Sperăm că oferta noastră va fi pe placul Dumneavoastră şi vă vom putea găzdui împreună cu invitaţii 
Dumneavoastră la acest eveniment special. 

mailto:director@hunguest-fenyo.ro
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Meniu de nuntă 1. 
 

GUSTARE RECE: 
• Piept  de  raţă  cu  chutney  de  caise  
• Crochete de caşcaval cu chili  
• Pateu  de porc mangaliţa 
• Ruladă de somon cu icre negre 
• Medalion de porc cu nucă caramelizată  
• Salată  de  vinete  cu  trufe  şi  roşii  uscate  
• Legume proaspete, măsline 

 

SUPĂ: 
• Supă-ragout de cerb  

 

FEL DE BAZĂ: 
• Muşchi de porc umplut cu spanac şi telemea învelit în şuncă, gratin de cartofi 
• Piept de curcan umplut cu prune uscate, prăjit în pesmet Panco, risotto cu seminţe de 

pin 
 

TORTUL MIRESEI: 
• Tort cu nucă, tort Eszterházy, tort cu iaurt şi fructe de pădure, tort cu ciocolată belgiană, tort cu 

frişcă şi vişine, tort  Doboş, tort cu  cremă de vanilie, tort  cu  mascarpone  şi  vişine, tort  cu  
grilaj cu nucă caramelizată, tort cu ciocolată şi portocale. 

 
OFERTA BUFET: 

• Piept de raţă rose cu varză roşie şi fructe confiate 
• Steak din ceafă de porc, piure de cartofi cu gorgonzola şi roşii cherry 
• Fish & Chips cu cartofi steak şi sos de maioneză cu muştar 
• Legume prăjite în aluat crocant cu bere şi sos remoulade 

165 Lei/Pers. 
 
 

*În valoarea meniului este inclus şi tortul, în cazul în care doriţi o decoraţiune specială (marţipan), vă stăm la dispoziţie cu o ofertă. 
 

OFERTA CANDY BAR: 
• Candy Pops- diverse sortimente, macarons şi mignons asortate, muffins şi cupcakes decorate, mini 

coşuleţe cu diverse arome şi fructe, desert la pahar. 
• Fructe proaspete 

22 Lei/Pers. 
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Meniu de nuntă 1. 
 

OFERTĂ DE BĂUTURI A RESTAURANTULUI FENYŐ: 
• Un pahar de şampanie ,,Törley’’ 
• 50 ml. de Afinată sau vodcă Exclusiv 

 
NELIMITAT: 

• Cafea espresso 
• Apă  minerală  Perla 
• Harghitei Bere Ciuc 
• Crama Regno Recaş: vin alb sec Savignon-Blanc şi roşu sec Fetească Neagră 

 

95 Lei/Pers. 
 
OFERTA OPEN BAR: 

Jägermeister   ......................................................... 700 ml ...........................................................80 Lei 
Unicum .................................................................. 700  ml ...........................................................95 Lei 
Bitter Campari...................................................... 1000  ml ..........................................................140 Lei 
Vermut  Garrone ................................................... 1000  ml ...........................................................45 Lei 
Vilmos  körtepálinka ............................................... 700  ml ...........................................................95 Lei 
Exclusiv vodka ..................................................... 1000  ml ............................................................80 Lei 
Jack Daniel’s .......................................................... 700  ml ......................................................... 140 Lei 
Metaxa  5*.............................................................. 700  ml .............................................................75 Lei 
Alexandrion 5* ....................................................... 700  ml ............................................................55 Lei 
Captain Morgan Rum ............................................. 700  ml .............................................................95 Lei 
Gin  Wembley.......................................................... 700  ml ............................................................65 Lei 
Coca- Cola ........................................................... 1250  ml ...............................................................6 Lei 
Fanta.................................................................... 1250  ml ................................................................6 Lei 
Suc natural .......................................................... 1000  ml  ............................................................ 12 Lei 
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Meniu de nuntă 2. 
 

GUSTARE RECE: 
• Ruladă de pui cu piure de sfeclă 
• Ruladă de caşcaval cu caise confiate  
• Terrine de  mangaliţă  cu  seminţe  
• Salată de vinete cu roşii cherry  
• Piept de pui pane 
• Ruladă de somon cu capere   
• Legume proaspete, măsline 

 
SUPĂ: 
• Ciorbă ţărănească de vită 

 

FEL DE BAZĂ: 
• Pulpă de pui file la grătar cu rozmarin 
•  Cotlet de porc umplut cu ciolan afumat în pesmet Panco 
•  Cartofi cu praz 
•  Orez cu porumb  
•  Salată asortată 

 
TORTUL MIRESEI: 
• Tort cu nucă, tort Eszterházy, tort cu iaurt şi fructe de pădure, tort cu ciocolată belgiană, tort cu frişcă şi 

vişine, tort Doboş, tort cu  cremă de vanilie, tort cu  mascarpone şi vişine, tort cu grilaj cu nucă 
caramelizată, tort cu ciocolată şi portocale. 

 
FEL DE BAZĂ: 
• Piept de pui la  grătar gratinat cu caşcaval şi spanac 
• Muşchi de  porc  învelit  în  bacon şi  sos  de  piper  verde  
• Cartofi la cuptor cu ceapă de Lyon 
• Salată de varză 

150 Lei/Pers. 
*În valoarea meniului este inclus şi tortul, în cazul în care doriţi o decoraţiune specială (marţipan), vă stăm la dispoziţie cu o ofertă. 

 

OFERTA CANDY BAR: 
• Candy Pops- diverse sortimente, macarons şi mignons asortate, muffins şi cupcakes decorate, mini 

coşuleţe cu diverse arome şi fructe, desert la pahar. 
• Fructe proaspete 

22 Lei/Pers. 
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Meniu de nuntă 2. 
 

OFERTĂ DE BĂUTURI A RESTAURANTULUI FENYŐ: 
• Un pahar de şampanie ,,Törley’’ 
• 50 ml. de Afinată sau vodcă Exclusiv 

 
NELIMITAT: 
• Cafea espresso 
• Apă  minerală Perla 
• Harghitei Bere Ciuc 
• Crama Domeniile Recaş: vin alb demisec Fetească Regală şi roşu demisec Merlot 

 

85 Lei/Pers. 
 
OFERTA OPEN BAR: 

Jägermeister   ......................................................... 700 ml ...........................................................80 Lei 
Unicum .................................................................. 700  ml ...........................................................95 Lei 
Bitter Campari...................................................... 1000  ml ..........................................................140 Lei 
Vermut  Garrone ................................................... 1000  ml ...........................................................45 Lei 
Vilmos  körtepálinka ............................................... 700  ml ...........................................................95 Lei 
Exclusiv vodka ..................................................... 1000  ml ............................................................80 Lei 
Jack Daniel’s .......................................................... 700  ml ......................................................... 140 Lei 
Metaxa  5*.............................................................. 700  ml .............................................................75 Lei 
Alexandrion 5* ....................................................... 700  ml ............................................................55 Lei 
Captain Morgan Rum ............................................. 700  ml .............................................................95 Lei 
Gin  Wembley.......................................................... 700  ml ............................................................65 Lei 
Coca- Cola ........................................................... 1250  ml ...............................................................6 Lei 
Fanta.................................................................... 1250  ml ................................................................6 Lei 
Suc natural .......................................................... 1000  ml  ............................................................ 12 Lei 
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GUSTARE RECE: 

Meniu de nuntă 3. 
 

• Muşchi de porc umplut cu morcovi şi piept de pui afumat  
• Piept de pui parizian cu susan 
• Chifteluţe speciale 
• Brânzeturi asortate cu nucă caramelizată  
• Şuncă  ţărănească cu  cream  de  hrean  
• Legume proaspete,  măsline 

 
SUPĂ: 

• Supă de vită cu tăiţei 
 

FEL DE BAZĂ: 
• Ceafă de porc la cuptor cu sos Stroganoff 
• Piept de pui umplut cu mozzarella, în crustă de corn flakes  
• Cartofi cu pătrunjel 
• Orez cu legume 
•  Salată de varză 

 

TORTUL MIRESEI: 
• Tort cu nucă, tort Eszterházy, tort cu iaurt şi fructe de pădure, tort cu ciocolată belgiană, tort cu frişcă 

şi  vişine, tort  Doboş, tort cu cremă  de vanilie, tort  cu  mascarpone  şi vişine, tort  cu  grilaj  cu  
nucă caramelizată, tort cu ciocolată şi portocale. 

 

FEL DE BAZĂ: 
• Sarmale cu ciolan afumat 

140 Lei/Pers. 
 
 

*În valoarea meniului este inclus şi tortul, în cazul în care doriţi o decoraţiune specială (marţipan), vă stăm la dispoziţie cu o ofertă. 
 

OFERTA CANDY BAR: 
• Candy Pops- diverse sortimente, macarons şi mignons asortate, muffins şi cupcakes decorate, mini 

coşuleţe cu diverse arome şi fructe, desert la pahar. 
• Fructe proaspete 

22 Lei/Pers. 
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Meniu de nuntă 3. 
 

OFERTĂ DE BĂUTURI A RESTAURANTULUI FENYŐ: 
• Un pahar de şampanie ,,Törley’’ 
• 50 ml. de Afinată sau vodcă Exclusiv 

 

NELIMITAT: 
• Cafea espresso 
• Apă  minerală  Perla 
• Harghitei Bere Ciuc 
• Crama Castel Huniada: vin alb demisec Fetească Regală şi roşu sec Fetească Neagră 

 
75 Lei/Pers. 

 
OFERTA OPEN BAR: 

Jägermeister   ......................................................... 700 ml ...........................................................80 Lei 
Unicum .................................................................. 700  ml ...........................................................95 Lei 
Bitter Campari...................................................... 1000  ml ..........................................................140 Lei 
Vermut  Garrone ................................................... 1000  ml ...........................................................45 Lei 
Vilmos  körtepálinka ............................................... 700  ml ...........................................................95 Lei 
Exclusiv vodka ..................................................... 1000  ml ............................................................80 Lei 
Jack Daniel’s .......................................................... 700  ml ......................................................... 140 Lei 
Metaxa  5*.............................................................. 700  ml .............................................................75 Lei 
Alexandrion 5* ....................................................... 700  ml ............................................................55 Lei 
Captain Morgan Rum ............................................. 700  ml .............................................................95 Lei 
Gin  Wembley.......................................................... 700  ml ............................................................65 Lei 
Coca- Cola ........................................................... 1250  ml ...............................................................6 Lei 
Fanta.................................................................... 1250  ml ................................................................6 Lei 
Suc natural .......................................................... 1000  ml  ............................................................ 12 Lei 
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