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Pachet Revelion 2016 
2000 lei*

*include cazare 3 nopți, 2 mic dejunuri, 2 prânzuri, 2 cine și Cina Festivă Revelion 2016

pentru 1 persoană

pentru 2 persoane

R
Vino să petreci alături de noi într-o atmosferă caldă și primitoare la 

poalele dealului Durgău la restaurant Sarea-n Bucate! 

Am făcut pregătiri îndelungi ca să îți oferim toată ospitalitatea specific 
ardelenească. Alege să petreci alături de noi noaptea dintre ani sau 

optează pentru un sejur de 3 zile și 3 nopți în inima podgoriei.

Cina F�tiva Revelion 2016
270 lei

  



Antreu
Quiche Lorraine 
Prosciutto crudo

Jambon de curcan
Cuib cu ou de prepeliță
Pastă de brânză cu ardei

copt și somon fume
Mușchiuleț de porc în crustă

de panko cu ierburi aromatice 
Sferă de pește afumat cu sos tartar  
Mozzarella în roșii cherry și pesto 

Terină de caș afumat cu caise confiate
Pastramă de rață cu dulceață de dovleac 

  

270 lei

Fel cald
File de păstrăv cu orez alb-negru

și pipetă cu sos lime
Fel principal 

Pulpă de rață cu sos de prune
confiate și sweet chilli 

Mușchiuleț de porc învelit
în prosciutto cu sos tartar 
Piure trufat și micro salată 

D�ert 
Tort de ciocolată cu mentă 

Fel cald
Platou cu sarmale

Long drinks
Aperol spritz
Vodka Apple

 

Vinurile c�ei
Vin ISSA Crama La Salina

Sauvignon Blanc – alb sec 
Pinot Noir - rosu sec 

 

Meniu Mâncare

Bere
Ciuc Premium 

Ciuc Premium 0.0 %
Racoritoare

Apă plată / carbogazoasă 
Suc de mere ECO

Coca Cola 
Cafea espresso 

Meniu Bauturi

Cina F�tiva Revelion 2016

Pret cina f�tiva
/ persoana

Bauturi
Vișinată

Șampanie
Jack Daniels
Vinars Jidvei

Martini Bianco
Țuică de prune 
Vodka Finlandia 

 

,

Seara va fi deschisă cu un welcoming drink, atmosfera întreținută de dj-ul casei și în primele minute 
din noul an norocul sigur îți va surâde la câștigarea premiilor oferite în cadrul tombolei. Trebuie să 

aduci cu tine doar bună dispoziție pentru o petrecere reușită. 



Pachet Revelion 2016

01 Ianuarie 2016 02 Ianuarie 2016
10:00 - 14:00

Brunch
13:00 - 19:00

SPA Potaissa 
sau

Plimbare cu trăsura în podgorie
20:00
Cină

Ciorbă acră de porc
Ciocănele de pui cu cartofi aurii și

salată de murături

Brunch: Mic dejun

31 Decembrie 2015
 9:00 - 11:00
Mic Dejun

13:00 - 15:00
Prânz

15:30 - 17:00
Vizită Salina Turda Durgău sau 
Plimbare cu trăsura în podgorie

Prâ�:
Ciorbă de curcan a la grec 

Mix grătar (porc, pui) cu garnitură de 
cartofi zdrobiți, sos barbeque și salată 

de murături

Mic dejun

Cina: 
Cina Festivă Revelion 2016

Cina: 
Platourile casei

9:00 - 11:00
Mic Dejun

12:00
Check-out

Include 3 nopti c�are, 2 mic dejunuri, 2 prâ�uri, 2 cine si Cina F�tiva Revelion 2016 pentru 2 persoane.

30 Decembrie 2015
15:00 - 20:00

Check-in
20:00

Cina de întâmpinare

Cina:

Degustări de vin ISSA de la Crama La 
Salina, colinde la căldura semineului, 
focuri de tabără, gustări tradiționale, 
pomana porcului, tarte cu mere și 

scorțișoară, țuică și vin fiert.

Începem anul într-o manieră aparte: te invităm să petreci alături de noi trei zile și trei nopți de neuitat 
într-o atmosferă caldă și familială. Sejurul cuprinde atât festivitatea de Revelion, cât și 3 nopți de cazare, 

mese îndestulate pe toată perioada și activități relaxante.

de adăugat cina festiva.

21:00
Cina Festivă Revelion 2016

2000 lei / Pret pachet Revelion 2016,
,,


