
44€/persoană

Meniu Botez



Povestea noastră
 Povestea Zocalo incepe in 2012 si a venit ca o continuare a activitati noastre de peste 15 
ani, in acest domeniu. Ne-am dorit o locatie intima (salon pentru un maxim de 120 de persoane) 
care sa deserveasca toate cerintele celor care ne trec pragul si am reusit in toti acesti ani sa 
construim un brand, brand-ul Zocalo. De-a lungul timpului am inteles un lucru, ca oamenii ne 
aleg pentru ca suntem dedicati, pentru ca le oferim tot ceea ce le promitem, ba uneori chiar si mai 
mult, pentru ca avem o bucatarie proprie senzationala care a cucerit fiecare invitat, pentru ca ne 
dezvoltam in fiecare zi si ne adaptam trend-urilor actuale, astfel incat sa va oferim voua, celor care 
visati la o petrecere de neuitat, o experienta cu adevarat memorabila.

 Singura ta grija trebuie sa fie rochia de mireasa si costumul de mire sau trusoul bebelusului, 
restul, lasa-le in seama noastra!

La noi ai incluse in pretul meniului toate acestea... 

- Aranjamente sala cu scaune tapitate
- Fete de masa in 2 variante (la alegere)
- Meniuri invitati (personalizate special pentru tine)
- Place carduri (personalizate special pentru tine)
- Numere de masa
- Hostess
- Farfurii portelan si tacamuri calitate premium, import Italia, pentru ca punem accent pe calitate
- Aranjamente florale
- Casuta de bani
- Pahare miri si nasi
- Aranjament de fructe proaspete si un mix de alune, caju si porumb crocant
- Tort
- Proseco

In plus, la noi ai si...

- Loc pentru fumat
- Parcare supravegheata video
- Sistem ultraperformant de ventilatie
- Degustarea gratuita a meniului inainte de eveniment

Lumini arhitecturale sala - poti astfel sa-ti personalizezi evenimentul in culoarea dorita, sau poti 
alege clasicul alb pentru un plus de grandoare. Acest detaliu pe care noi il avem inclus in pret si 
pentru care nu trebuie sa platesti nici un ban in plus, iti imbraca locatia intr-una primitoare si o 
face un spatiu perfect destinat petrecerii. Alaturi de luminile arhitecturale, avem si jocuri de 
lumini, lasere, totul pentru a completa pachetul intr-un mod armonios.



Te pregatesti pentru prima petrecerea a celui mai nou membru al familiei 

si nu stii ce locatie sa alegi? 

Hai sa-l intampinam impreuna pe cel mai iubit dintre bebelusi! La Zocalo Ballroom 

iti organizam petrecerea mult visata! Punem pasiune in tot ceea ce facem, avem o 

experienta vasta in domeniu, peste 15 ani in organizari de evenimente, echipa 

proprie de bucatari care gatesc cu daruire pentru ca invitatii tai sa fie cuceriti si o 

serie de avantaje pentru ca tu sa scapi de multe dintre micile detalii 

care iti dau mari batai de cap.

Aranjamente sala cu scaune tapitate 

Fete de masa in 2 variante (la alegere)

Meniuri invitati (personalizate special pentru tine)

Place carduri (personalizate special pentru tine)

Numere de masa 

Hostess

Farfurii portelan si tacamuri calitate premium, import Italia, pentru ca punem accent pe calitate

Aranjamente florale

Casuta de bani

Camera pentru bebelus

Fructe proaspete si mix de alune, caju si porumb crocant pe fiecare masa

Bucatarie proprie

Tort

Proseco  

Loc pentru fumat

Parcare supravegheata video

Degustarea meniului inainte de eveniment

Ce iti oferim



Lumini arhitecturale sala -poti astfel sa-ti personalizezi evenimentul in culoarea dorita, sau poti 

alege clasicul alb pentru un plus de grandoare. Acest detaliu pe care noi il avem inclus in pret si 

pentru care nu trebuie sa platesti nici un ban in plus, iti imbraca locatia intr-una primitoare si o 

face un spatiu perfect destinat petrecerii. Alaturi de luminile arhitecturale, avm si jocuri de lumini, 

lasere, totul pentru a completa pachetul intr-un mod armonios.

Decor de poveste...

Meniul de mancare, pe care ti-l poti personaliza in functie de preferinte, incepe de la 

44€ de persoana, in functie de varianta aleasa si poate ajunge la 60€ de persoana. 

Suntem deschisi la orice sugestie si putem combina cu succes din multitudinea de variante 

oferite astfel incat sa alegem cea mai buna optiune pentru tine. 

Pachetul de botez include 3 feluri de mancare: 

aperitiv, fel principal si la alegere, peste sau sarmale!

Servicii profesioniste...



Pachetul de botez contine 3 feluri de mancare antre, la alegere 
peste sau sarmale si fel principal.

Pentru Antre, puteti alege 8 preparate din cele listate mai jos:

1. Mille feuilles cu prosciutto cotto si branza gouda

2. Mousse de branza cu jeleu de ardei copt

3. Mozzarella ciliegine cu sos pesto, busuioc si ulei de masline

4. Mousse din piept de pui cu macedonia de legume

5. Zacusca cu ciuperci de padure

6. Salata de icre tarama cu ou de prepelita

7. Drob de pasare cu pipote confiate si jeleu din crema fina de branza 

8. Baba ganoush cu tartar de rosii

9. Cannelloni milano cu mousse de ficat de pasare | Mousse din ficat de 

pasare cu fulgi de migdale

10. Boulettes de curcan cu susan

11. Parfe de curcan cu legume

12. Tartalette cu piept de rata afumat si dulceata de ceapa

13. Mini cupa cu salata marocana din legume coapte

14. Rulada macelareasca

15. Mini wrap cu somon si baby spanac

16. Mini frigarui cu racitura bucovineana

*Antreul este insotit de un asortiment de masline si cruditati



Ce nu este inclus in pret, dar ti-l putem pune la dispozitie cu mare 
drag, este un Candy Bar 100% realizat din ingrediente naturale. 

Patiserul nostru, un maestru in domeniu, realizeaza cel mai bun 
dulce, care te va cuceri negresit.

 Hai sa ne cunoastem si lasa-te pe mana unor oameni dedicati care 
sa-ti faca din evenimentul la care ai visat, unul de poveste! 

Avem 6 feluri de peste pentru toate gusturile, precum dorada, 
lup de mare, somon, butter fish, pastrav sau bacalo a la diapose

*pentru cei care aleg sa introduca in meniu si acest fel de mancare

Felul principal este variat si in functie de meniul ales, poti oferi invitatilor 

tai specialitati inedite din pui, curcan, porc, rata sau vita, iar garniturile 

care insotesc aceasta intrare sunt la fel de apetisante.

Sa nu uitam nici de sarmale, despre care toti cei care ne-au trecut 

pragul spun ca au fost printre cele mai bune mancate vreodata! Evident 

ca vin insotite de o mamaliguta firebinte, smantana cremoasa si un 

ardei a carui iuteala o stingi cu un pahar bun de vin!

* pentru cei care aleg sa introduca in meniu si acest fel de mancare

Stabileste o vizita la noi!




