


Le CHEF

GALA DINNER
ANTIPASTI / APPETIZERS

Kronwell fine cheese & charcuterie plateau

PRIMO / MAIN COURSE

Foie gras

Zander millefeuille served with asparagus

Bruxelles turkey - Chef’s signature

SECONDO / SECOND COURSE

Laredo fish served with salsa

Black Angus Beef sirloin in red wine sauce, Angouleme pear

DESSERT

Mascarpone & black cherry cake

Le CHEF

GALA DINNER
ANTIPASTI / APPETIZERS

Antipasto alla romana

PRIMO / MAIN COURSE

Foie gras servit cu jeleu de fructe 
și turnuleț de brânză cu dulceață de mango

Butterfish servit cu salsa și spanac sote

Sorbet

SECONDO / SECOND COURSE

Piept de rață servit cu piure de mazăre, 
piure de morcovi și varză roșie caramelizată

Mușchi de vită servit cu sufleu de cartofi cu hribi, 
sote de legume și sos de vin roșu

DESSERT

Mascarpone & black cherry cake

CANDY BAR & FRUIT BAR

PREMIUM OPEN BAR

* structura meniului poate suferi modificări

TheARTISTS
M I R E L  M A N E A  O R C H E S T R A

N I C O L E TA  N U C Ă



EARLY

BOOKING

150€

PERSOANĂ

GALA DINNER 

RESERVATIONS

7 Gării Bvd, 500203, Brașov, Romania
T: 0040 368 730 800 E: reservations@kronwell.com
www.kronwell.com

Momente, emoții și oameni. Umbra a ceea ce a fost se 
transformă în promisiune pentru ceea ce urmează să devină. 

Un nou capitol se creionează în 2017. 
Pagina este încă albă aflându-se în așteptarea unui nou story 
board. Acceptă provocarea și așterne-ți semnătura. 

Înarmează-te cu energie, gândește și țintește. Prinde visul 
în prag de An Nou și lasă-te surprins. 

Kronwell Brașov Hotel îți oferă imboldul către o călătorie 
a serviciilor premium îmbinând ambientul exclusivist 
și rafinamentul preparatelor într-o poveste în care 
protagonist ești tu.  

Lumina reflectoarelor se îndreaptă către dorința de răsfăț 
a fiecărui oaspete care alege să ne treacă pragul cu inserturi 
de festivitate.

Lansează invitația prietenilor de a ciocni paharul de prosecco 
la Kronwell Brașov Hotel pe marginea contractării pachetului 
Gala Dinner Only (menu & celebration) la tariful special 
de tipul Early Booking în valoare de 150 € / invitat
și  Gala Dinner Kids cu loc distinct la masa părinților 
la tariful special de 70 € / copil.


