
www.carucubere.ro

PUNE-TI PIROSTRIILE LA CARU’ CU BERE!
Oferta Caru’ cu bere pentru o nunta ca-n povesti

N-o � tinand nunta trei zile si trei nopti, ca in basme, dar nici ei in povesti n-aveau ce avem noi pentru tine:

• Meniuri personalizate
• Bucătar șef dedicat evenimentului tău
• Event manager și serviciu de hostessing pe toată durata
 evenimentului
• Aranjamente de sală (fețe de masă, huse, șervete)
• Meniuri pentru �ecare masă
• Meniuri începând cu 235 lei, care includ și tortul
• Pachet de băuturi non-alcoolice: 35 lei/persoană
• Pachet de băuturi alcoolice nelimitat: 55 lei/persoană
• Reducere de 15% pentru alegerea ambelor pachete
 de băuturi.
 În acest fel, prețul acestora este de 76,5 lei.
• Pentru 20 lei în plus de persoană, la pachetul de băuturi
  alcoolice poți alege și următoarele vinuri:
 Sauvignon Blanc Purcari
 Chardonnay Teya Halewood
 Cabernet Sauvignon Purcari
 Fetească Neagră Floare de Lună Halewood
 Rose Purcari

CUM NE DISTRĂM?
Și mai avem pe lângă astea și ceva recomandări venite de la 
colaboratorii noștri ca să iasă nunta nuntă și să �e invitații 
fericiți și soacrele și mai fericite:
MOMENTE ARTISTICE
Dansuri populare (două perechi) - 600 lei
Dansuri de societate și latino (două perechi) - 800 lei

Pachet (taraf românesc, DJ, lumini, două voci) - 9000 lei
DJ - 1.000 lei
CANDY BAR
Candy bar - 15 lei/persoană (cake pops, cupcakes, 
miniprăjituri asortate, minitarte cu fructe, mousse
cu fructe de pădure, bezele)
Fântână de ciocolată - 9 lei/persoană 
Bufet cu fructe - 6 lei/persoană
DECOR/ARANJAMENTE
Arcadă de baloane - 130 lei
Baloane heliu - 5 lei/bucata
Balon Jumbo - 130 lei
Covor roșu 10 m - 150 lei
Aranjamente �ori - începând cu 40 lei/bucata

UNDE DANSĂM?
Și dacă te întrebi unde se țin felicitările, masa
și dansul, avem nu unul, ci două locuri numai bune 
pentru astfel de treburi:
Restaurant: aproximativ 350 locuri
Crama restaurantului, Muzeul Berii: aproximativ
100 locuri.

De acum, o să tot zici „Da”. Ba la biserică, ba la
starea civilă.
Păi atunci, zi-ne și nouă „Da”, la datele de contact
de mai jos.


