
Happy
Valentine s  Day ,

palasiasi palasiasi



Valentine s  Day 

FENICE 

Dragostea nu poate aștepta o zi anume sau un 
eveniment pentru a se manifesta, ea se află în 

interiorul nostru în fiecare zi.

Fenice Palas invită toți îndrăgostiții să se bucure de o 
atmosferă romantică, întreținută de muzica live și un 
meniu special menit să vă poarte pe aripile dragostei.



BISTRO MOO

Sâmbătă și duminică, începând cu ora 17.00, Bistro Moo 
așteaptă toți îndrăgostiții pentru a sărbatori un weekend al 
iubirii cu muzică live și două (poate chiar 3) pahare de vin.



CLOP 

Valentine under the tree!
Ziua internațională a iubirii 

se sărbătorește cu muzică live la Clop



CARBON  

Surprinde-ți sufletul pereche cu o cină absolut
perfectă, plină de dragoste, gust și romantism.

Meniul va fi disponibil tot weekend-ul: 
https://www.instagram.com/p/CLEZE1wHN3j/



LA CUPOLA 

Vă așteptăm să sărbătoriți Ziua Îndrăgostiților în atmosfera 
elegantă și romantică a restaurantului nostru.

Veți fi încântați de mâncăruri speciale și deserturi 
romantice prezentate alături de vinuri atent selecționate.

Antipasti di bufala e bresaola
Mozzarella bufala, roșii, bresaola, salata verde, masline

Tagliada di Tonno con pistachio
Ton in crusta de fistic cu legume catalana

Filetto di manzo al gonzola con rucola e noci
File de vită cu sos gorgonzola, rucola, nuci

Cuore di cioccolato
Tort cu ciocolată, cremă chantily de vanilie, mousse de ciocolată

Recomandările sommelierului
Cesari Mara Valpolicello

Roșu, Sec

Donna Paolina Taurasi
Roșu, Sec

Donna Paolina Fiano
Alb, Sec



FILICORI ZECCHINI 

Poate vrei să faci ceva special cu persoana iubită, 
sau poate preferi să fii alături doar de cei mai buni prieteni.

Oricum ar fi, noi vă așteptăm cu muzică live și 
o atmosferă de poveste. 

* Accesul la eveniment se face pe bază de rezervare.
Evenimentul va începe în intervalul orar 18:30-19:00.

** Preferinta felului principal se va specifica la telefon cand 
se face rezervarea.

* În seara evenimentului vom oferi 25% discount pentru orice 
sticlă de vin existentă în locație. 

Vrem să fim siguri că seara ta va fi extraordinară. 

MENIU:

 ANTREU
 Spumă de avocado cu creveți 

 Spumant - Colocviu Vibe Francusa 

 FEL PRINCIPAL
(La alegere dintre cele 2)

 Mușchi de vită cu sos de hribi și cartofi aurii 
 Feteasca neagră - Castel Vlădoianu 

 Steak de ton roșu, sparanghel la grătar și salsa de roșii cu 
mango și busuioc

 Tămâioasa Românească - Colocviu 

 DESERT 
 Cheesecake de casă cu zmeură 

 Grasa de Cotnari Dulce 2014 - Domeniii



MADISON  

Love is old, 
Love is new, 
Love is all, 

Love is you! 

Take time to enjoy all the little moments!



CZECH IN 

All you need is love și două oferte speciale 
pentru fiecare ea și el. 

Fiecare moment împreună este important! 



CORNICHE CAFFE 

Words cannot espresso how much you mean to me! 

Ti-am pregătit un weekend întreg în doi! Urmărește 
meniurile tematice din locație și află care sunt ofertele 

de care te vei îndragosti anul acesta!



TRIBECA

Ti-am pregătit un pachet special de Ziua Îndrăgostiților, 
cele mai bune povești încep cu un vin bun și un desert 

special făcut pentru 14 februarie!


