
You do your thing. Leave the rest to us.

+40 747 167 163 | +40 785 726 232

reservations@ramadaconstanta.ro

România, Mamaia, Sat Vacanţă (zona Bowling)

REVELION

2020 

Hotel Ramada by Wyndham 

Constanța

444 lei /persoană
*tva inclus

©2019 Ramada Worldwide Inc. All rights reserved. This property is independently owned and operated under a franchise agreement with Wyndham Hotel Group (UK) Limited or one of its affiliates

pentru plata integrală a pachetului  
până în 9.12.2019 

10% discount



Enjoy your New Year’s Eve!
Leave the rest to us

444 lei
/persoană (tva inclus)

l   Petrecere de Revelion 
Program artistic: Trupa Instinct, Formația 
Tomis Quartet, Ansamblu Grecesc, Cabaret 
Unique, Colindători

l   Foc de artificii
l    Tombolă cu surprize
     (Marele premiu: un City Break la Roma!)

10% discount 
pentru plata integrală a meniului până  

în 9.12.2019

Condiţii de rezervare:
l  Este necesar ca plata să fie efectuată până la data de 09.12.2019
l   Primul copil între 0-5,99 ani beneficiază de gratuitate
l   Al doilea copil achită valoarea de 179 lei / copil
l   Copiii între 6-11,99 ani achită valoarea de 222 lei / copil
l   Copiii peste 12 ani achită integral costul meniului

Condiţii de anulare:
*  Rezervările făcute cu reducere sunt nerambursabile
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Meniu Revelion 2020
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Cocktail de creveți imperiali cu sos Calipso 



Bresaola pe pat de rucola și scalie de parmezan
Foie gras cu aromă de citrice

Coșuleț cu Tabouleh
Ruladă din cremă Philadelphia și sâmburi cu rodie și cremă de spanac

Coșuleț cu spumă  de avocado și somon fumé
Tartine cu cremă de brânzeturi, ou de prepeliță și icre de Manciuria

Smochine confiate în coniac cu mango și brânză de capră
Tartină cu spumă de creveți și Chivas

Coșuleț de prosciutto cu fructe confiate, nucă și parmezan



Inel de doradă aromat în baiț de ierburi, umplut cu legume mediteraneene 
Piure de țelină cu ghimbir

Tartină de vânătă, poșată în vin
Sos de turmeric



Sorbet de ananas



Mușchi de vită, aromat în baiț cu ierburi și vin de Porto
Pommes duchesse și asparagus sotat în unt și salvie

Sos de Porto cu ficat de gâscă



Mousse de mango și fructe confiate în coniac și miere de albine



Meniu Băuturi
Revelion 2020

reservations@ramadaconstanta.ro  |  +40 747 167 163 | +40 785 726 232 

Whisky 

Chivas Regal/Jack Daniel’s/Johnnie Walker Black

Vodka Finlandia

Gin Beefeater
Campari

Aperol

Martini

Brandy Metaxa

Cremă de whisky Baileys



Vin alb sec Murfatlar Sable Noble
Vin roze Murfatlar Sable Noble

Vin spumant



Apă plată, apă minerală
Sucuri naturale neacidulate 

Băuturi carbogazoase Coca-Cola



Cafea Espresso


