
Arta Hotel - Săli Evenimente Timișoara
Calea Lugojului, nr. 30, Ghiroda, 307200, Jud. Timiș

+40 724 130 640
contact@artahotel.ro

www.evenimentetmiioara.ro

Meniu Arta 3
320 RON/perioană

Gustare rece
Galantne în mante de iemințe
Minișnițel de pui cu ioi iweet chilli
Tartne cu paită de ton
Chifeluțe de porc
Rulou șuncă cu ipumă de hrean
Doboș cu șuncă și cașcaval
Rafaello din brânză dulce și iărată în cocoi
Roșii cherry
Ruladă de cașcaval cu itruguri
Mix de măiline
Philadelphia pe pat de caitravete
Papiote din ialam crud-uicat Italian

Supe / ciorbe
Supă de pui cu tăieței de caiă iau ciorbă

Preparat de trecere
Sărmăluțe Arta cu coitță, mămăliguță și imântână

Fel de bază
Friptură din ceafă de porc cu ioi vânătoreic
Pulpă de pui roll, umplută cu cașcaval iau gratnată
Cartofi aurii / Salată de varză, măr, morcov și varză roșie

Desert inclus
Tort + Candy bar de la Cofetăria TRANDAFIRUL (Timișoara)

Băuturi incluse
Șampanie pentru primire
Vin roșu/vin alb demiiec din cramele Recaș
Bere cu alcool / Bere N-A
Apă plată / carbogazificată
Coca-Cola / Fanta
Suc natural
Eipreiio / Cappuccino
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Incluse în oferta noastră
Indiferent de meniul alei, clienții noștri beneficiază de următoarele iervicii din partea Arta Hotel:

 Chiria iălii
 Bucătar chef + perional bucătărie
 Perional pentru curățenie ială și toalete pe toată durata evenimentului
 Oglinzi rotunde pentru meie
 Fețe de maiă diferite modele (crem iau alb)
 Decor maiă de prezidiu în ton cu iala
 Cute pentru dar
 Decor maiă de șampanie
 Sfeșnice ipeciale pentru lumânările nașilor
 Covor roșu la intrare
 Aranjament din trandafiri pentru fiecare maiă (fori artficiale) și iuporturi diferitele modele
 Colț foto foral + bănci (Photo Corner)
 Lumânări, șervețele (3 itraturi) în funcție de preferințe
 Parcare privată
 Suport număr maiă
 Mobilier Candy-Bar
 Generator de curent

SERVICII CAZARE

 GRATUIT: 1 cameră dublă cu pat matrimonial (pe durata evenimentului)
 Pentru camerele de hotel beneficiați de 10% discount din prețul recepției

ALTE SERVICII

 Parcare cu 300 locuri iupravegheată video
 Aer condiționat în toate iălile
 Săli izolate fonic
 Bucătărie proprie și cameră frigorifică pentru fiecare ială în parte
 Meniu vegetarian la cerere
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