


Dorești ca nunta ta să fie de neuitat? 

Pentru a organiza acest eveniment, 
echipa RIN Grand Hotel este

alături de tine încă de la început.

Coordonatorul evenimentului te va
ajuta să planifici totul până în cel

mai mic detaliu.

Atmosfera elegantă alături de 
serviciile de calitate vor transforma

evenimentul tău într-unul
memorabil!



Cele 8 săli de evenimente festive ale 
hotelului RIN Grand Hotel satisfac
cele mai pretenţioase gusturi și sunt 

potrivite pentru orice tip de 
eveniment, de la cele mai restrânse

până la 650 de persoane.

Dacă îți dorești ca evenimentul unic
pe care îl trăiești să fie perfect și să

simţi că nu ai vrea să ia sfârșit, 
atunci lăsă planificarea și

organizarea în mâinile echipei
noastre de profesioniști.



Șampanie

Alune, sărățele și fructe asortate

****

Trandafir din salam de Sibiu

Ceafă de porc afumată

Chifteluțe de pui cu susan

Prosciutto cotto cu salată de crudități

Mozaic de măsline marinate

Batonete de castraveți

Petală de ardei cu cremă de brânză

Mousse din ficat de pasăre

Insalata caprese cu sos pesto

Icre de crap

****

File de șalău parisienne cu sos
meuniere, broccoli, morcov baby și
orez cu șofran

****

Sărmăluțe în foi de varză cu 
mămăliguță, costiță afumată, 
smântână și ardei iute

****

Mix grill “Boema” (ceafă de porc, 
piept de pui, cârnăciori proaspeți), 
cartofi la cuptor cu rozmarin, salată
de varză duo

****

Tort festiv

RUSTIC



Șampanie

Alune, sărățele și fructe asortate

****

Terină de curcan cu Emmentaler și
ardei copt

Tartă cu Brie și somon fume

Quiche Lorraine cu ciuperci de pădure

Grisină cu prosciutto crudo

Frigăruie cu mozzarella bocconcini și
roșii cherry

Tartă cu mosse din ficat de pasăre și
jeleu de fructe

Ruladă de cașcaval cu cireșe
maraschino

Mozaic de măsline

Terină de somon cu alge nori

Tartă cu icre de crap

****

File de somon cu sos lemon butter și
capere, risotto cu nero di seppia și
broccoli

****

Sărmăluțe în foi de varză cu 
mămăliguță, costiță afumată, 
smântână și ardei iute

****

Rulou de pui cu mozzarella și bacon, 
mușchi file cu sos dijonnaise, cartofi
gratinați, ciuperci pleurotus și 
concasse de roșii

****

Tort festiv

CLASIC



Șampanie

Alune, sărățele și fructe asortate

****

Brânză Roquefort cu măr caramelizat

Terină de curcan cu caise confiate

Grisină cu prosciutto crudo

Ruladă de cașcaval cu cireșe
maraschino

Quiche Lorraine cu ciuperci de pădure

Foie gras cu dulceață de ceapă

Tartină cu cremă de brânză și icre de 
somon

Frigăruie cu mozzarella bocconcini și
roșii cherry

Tartă cu Brie și somon fume

Bușeu cu salată de crudități și creveți

****

File de doradă cu sos de șofran și
creveți cu risotto și sparanghel

****

Sărmăluțe în foi de varză cu 
mămăliguță, costiță afumată, 
smântână și ardei iute

****

Mușchi de vită la grătar și mușchiuleț
de porc învelit în bacon cu sos de 
piper verde, cartofi gratinați și
legume la grătar

****

Tort festiv

DELUXE



BĂUTURI ALCOOLICE

• Whisky (J&B, Grant`s) 

• Vodka Absolut

• Gin Beefeater

• Campari

• Martini Bianco

• Martini Rosso

• Bere | Ursus 0.33l

PACHET STANDARD

BĂUTURI NEALCOOLICE

• Suc Natural (portocale, piersici, mere, 
coacăze negre)

• Pepsi 

• Pepsi Light

• Mirinda

• 7 UP

• Apă Tonică

• Apă Minerală / Apă Plată

• Cafea

• Selecție de Ceaiuri Fine

Cramă Alb Rose Roșu

Recaș -Schwaben Fetească Regală /
Sauvignon Blanc

Cupaj Merlot

Sarica Niculițel –
Aniversarium

Sauvignon Blanc &
Riesling &
Chardonnay & Aligote

Syrah & Cabernet
Sauvignon

Cabernet
Sauvignon &
Merlot

Rătești Fetească Regală Cabernet
Sauvignon

Cabernet
Sauvignon &
Merlot



CADOU MIRILOR

• salon pentru eveniment

• degustare meniu festiv pentru 2 persoane

• meniuri personalizate

• numere de masă

• tipărirea listei de invitaţi

• decor festiv

• ring de dans profesional

• huse din saten, tafta și eșarfe scaun din saten, organza, tafta

• faţă de masă și aranjament masă prezidiu saten, organza, tafta

• artificii pentru tort 

• caiet de impresii

• 2 camere duble superioare (pentru evenimentele de minimum 100 persoane) 

• tratament VIP în camera mirilor

• acces gratuit la Body Art Wellness Club 

• pentru invitaţi tarife speciale de cazare

• parcare

• cină romantică la aniversarea unui an de la nuntă

• voucher Sara Studio cu valabilitate până la data desfășurării evenimentului
(pentru evenimentele de minimum 100 persoane) 

• 15% discount la manoperă oferit de SOW Atelier



Momentul culminant al evenimentului 
poate fi pregătit culinar, în cele mai dulci 

detalii, de patiserul nostru. 



MOMENTE MEMORABILE

Ca totul să fie mai simplu, coordonatorul evenimentului de la 
RIN Grand Hotel, împreună cu partenerii săi, te vor ajuta să
alegi toate serviciile pentru ca nunta ta să fie cu adevărat 
perfectă: 

• Program artistic

• DJ

• Aranjamente florale 

• Decorațiuni din baloane 

• Cabină foto

• Candy Bar

• Fântână de ciocolată

• Fum greu

• Înghețată

• Porumbei

• Mărturii

• Fotograf

• Cameraman

• Lecții de dans

• Limuzină



Organizarea de evenimente poate 
reprezenta o provocare pentru cei mai 

mulți dintre noi, de aceea echipa 
noastră abordează cu mult entuziasm 

dorința de a crea pentru invitați o 
experiență unică. 

Există numeroase aspecte care trebuie 
luate în considerare, așadar RIN 
Grand Hotel organizează și alte 

tipuri de evenimente, cum ar fi: 
botezuri, aniversări, evenimente 

corporate.



RIN Grand Hotel
Strada Vitan Bârzești nr. 7D
042121, București, Sector 4, România
Tel.: 0731 111 343 / 0731 111 192
events.ringrand@rinhotels.ro

Echipa
RIN Grand Hotel
vă stă la dispoziție
pentru a alcătui
împreună lista unui
moment memorabil!
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