
Imaginea ta sau a companiei este la ora actuala cel mai important 
lucru, precum si satisfactia prietenilor tai sau a angajatilor. 
Îmbina aceste doua lucruri într-un cadru perfect, e sub motivul 
celebrarii sarbatorilor de sfârsit de an, e sub un altul. 
Evenimentul tau este despre tine, iar responsabilitatea noastra 
este sa-l facem memorabil.

ORGANIZARE EVENIMENT

Astfel, specializandu-ne in organizare evenimente, sustinem prin 
cele doua saloane, cu o capacitate individuala de 200 de persoane
prestanta manifestarilor private (nunti, botezuri, petreceri private) 
sau corporative de top.

Am proiectat un spatiu extraordinar ce functioneaza dupa rigorile 
unui restaurant de lux dar care se adapteaza la cerintele unei 
locatii pentru orice tip de eveniment corporate.

Pentru ca oricarui eveniment îi sta bine cu bucate alese, îsi oferim 
pachete care includ bucatarie internationala sau româneasca, 

BUCATARIE INTERNATIONALA
SI OPEN BAR INCLUS

100lei/PERSOANA
PENTRU REZERVARI

DE LA

-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

0730 190 403
0730 190 404
0730 190 406

EVENIMENTE
PRIVATE SI

CORPORATE



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 
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