1 DECEMBRIE
PETRECERE
ROMÂNEASCA
150lei/PERSOANA
PENTRU REZERVARI

0730 190 403
0730 190 404
0730 190 406

Produse achizionate de la tarani sau
mici carmangerii prin

-10% pentru persoanele care achita integral pana in DATA DE 15.11.207
-5% Pentru rezervari de grup de peste 10 persoane pana in data de 01.12.2017

Cu ocazia zilei Marii Uniri, va invitam alaturi de noi
pentru a celebra împreuna aceasta mare sarbatoare a românilor.
Vom avea invitaai formaaia “Acustic”, care ne va încalzi atmosfera
pentru cea mai autentica

MASA TRADITIONALA
Pentru ca oricarei petreceri îi sta bine cu bucate alese, iahnia de
fasole, ciolanul si telemeaua autentica nu vor lipsi de pe masa
oaspetilor. Autentice, pentru ca marea majoritate a acestor
produse au fost achizitionate prin intermediul malltaranesc.ro

OPEN BAR INCLUS
( INTRE ORELE 21:00 - 23:30 )
Însa bucatele trebuie udate, iar atunci vinisorul si palincuta vor
completa buna dispozitie pentru cea mai frumoasa petrecere
de ziua noastra, a românilor.
BAUTURI
Palinca
Bere – Ursus / Ursus fara alcool
Cafea – espresso, cappuccino
Apa plata/minerala
Sucuri Gama Cola / Santal
VinArte Terase Danubiene – rosu/ alb

PERFECT
LOCATION
Restaurantul Vesuvius priveste arta de a gati ca
pe o provocare personala pentru a aduce o
revigorare bucatariei romanesti si internationale,
combinand-o cu aromele distinctive locale si
caracterul special regional.
Suntem de parere ca arta gatitului de la Vesuvius
este ambitioasa, ca bucataria noastra poseda o
anumita puritate, o simplitate esentiala.
Insa evident, in afara de bucatarie, ambientul,
servirea dar si organizarea, creaza un tot unitar,
despre care credem cu tarie ca produce
experiente memorabile.
Daniel Popovici
chef Restaurant Vesuvius

EXQUISITE
CELEBRATION
Fie ca vorbim despre organizarea unui eveniment al companiei, sau
un eveniment personal, cum ar  o nunta sau un botez, restaurantul
nostru este locul unde amintirile devin memorabile.
Toate aceste valori sunt reectate in meniurile noastre, in compozitia
si prezentarea ecarui fel de mancare si in planicarea si pregatirea
care sta la baza oricarui preparat culinar, dar si a evenimentului
efectiv.
Echipa noastra saluta curiozitatea si interesul dumneavoastra si va
invita sa savurati preparatele atat din curiozitate, cat si pentru a
promova un stil de viata sanatos. Totul pentru un eveniment ranat!

Adresa: Calea Bucuresti, Nr. 229 A, Brasov
Tel: 0730 190 404
Email: contact@restaurantvesuvius.ro
Web: www.restaurantvesuvius.ro

