
Corporate Christmas PartyLivrăm oriunde și oricând!



Meniu Basic

35 lei
meniu

Aperitiv - 300 g/pers.
Crochete de pui cu fulgi și parmezan

Mușchiuleț de porc cu chutney pe
blinis

Bruschete cu piept de pui 
Bulete de cașcaval

Chifteluțe din carne de porc
Ciuperci ciobănești

Minichoux cu salată de boeuf
Minifrigărui caprese

Mousse de brânză pe ardei
Ruladă de brânză cu verdeață

Chifle - 2 buc./pers.

Candy bar - 90 g/pers.
Prăjitură albinița
Prăjitură deliciu
Prăjitură rumba

Prajitură snickers 



Meniu Clasic

70 lei
meniu

Aperitiv - 300 g/pers.
Crochete de pui cu fulgi și parmezan

Mușchiuleț de porc cu chutney pe blinis
Bruschete cu piept de pui

Bulete de cașcaval
Chifteluțe din carne de porc

Ciuperci ciobănești
Minichoux cu salată de boeuf

Minifrigărui caprese
Mousse de brânză pe ardei

Ruladă de brânză cu verdeață
Chifle - 2 buc./pers.

Bufet cald  - 400 g/pers.
Cotlet de porc la tavă

Friptură de rață cu sos de citrice
Piept de pui cu sos emmentaler

Varză roșie călită
Broccoli la abur

Cartofi la cuptor cu rozmarin
Morcovi noisette sote

Orez cu curry
Șampanie - 70 ml./pers.

Gratuit: alune & saleuri (40 g/pers.)



Meniu Premium 
Aperitiv - 300 g/pers.

Blinis cu fois gras și gem de smochine
Chifteluțe de pui cu mix de susan
Coșuleț cu humus și sfeclă roșie

Crackers cu brânză de capră și mure
Prosciutto crudo con emmentaler

Ruladă de spanac cu cremă de brânză
și somon afumat

Tartină cu pastă caju
Crochete de pui crispy cu salvie

Pachețele de primăvară cu legume
Ruladă din carne de porc cu bacon

Chifle - 2 buc./pers.

Salată - 80 g/pers.
Salată de castraveți murați

Bufet cald - 400 g/pers.
Mușchiuleț de porc glazurat cu miere și

ierburi
Cordon bleu din piept de pui

Sărmăluțe cu ciuperci
Tartă de cartofi

Legume pe pat de orez

Candy bar - 95 g/pers.
Cheese cake cu fructe de pădure

Prăjitură regina
Prăjitură rumba

Tiramisu

85 lei
meniu

Gratuit: șampanie 70 ml./pers.



Contra cost, la cerere, vă putem oferi și
următoarele servicii:

personal servire
bar (apă, suc, cafea, băuturi alcoolice

veselă (de unică folosință sau de ceramică)
logistică (mese, fețe de mese, etc)

transport 
(dacă locația evenimentului 

nu este în Cluj-Napoca)
DJ (în sălile noastre de evenimente)



 
Oferta se referă la livrarea produselor în locația clientului. 

Dispunem de propriile noastre săli în care se pot organiza evenimente. 
 

Servirea este sub forma de bufet suedez, pe platouri de unica folosință. 
Oferta se poate personaliza în funcție de preferințele clientului. 

 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

 
 

 
S.C. EXCLUSIV CATERING S.R.L.

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130
Tel: 0264-453.141; 0264-597.097; 0756-222.444

vanzari@exclusivcatering.ro
www.exclusivcatering.ro 

 
 


