
aşa cum l-ai
visat mereu

2021
liceu / facultate

BANC ETUL



Valoare MENIU / persoană: 

Decorarea festivă
(feţe de masă, aranjament 
floral – flori din mătase)

Prezentarea tortului 
cu vin spumant

10 meniuri gratuite
(pentru evenimente 
mai mari de 100 de 

persoane)

Curs festiv organizat în cadrul locaţiei La Castel gratuit
Consultanţă pe tot parcursul evenimentului.

DARURI din partea noastră

179 lei

gustare rece 300g

preparat principal 180/150/75g

specialităţi din pâine 100g

tort personalizat 100g

prăjituri de casă 100g

1 sticlă cu vin alb 0,75 ml

open soft drinks, consum nelimitat 

de apa, suc, cafea

Valoare MENIU / persoană:

Valoare MENIU / persoană:

DARURI din partea noastră

Decorarea festivă
(feţe de masă, aranjament 
floral – flori din mătase)

Prezentarea tortului 
cu vin spumant

10 meniuri gratuite
(pentru evenimente 
mai mari de 100 de 

persoane)

Curs festiv organizat în cadrul locaţiei La Castel gratuit
Consultanţă pe tot parcursul evenimentului.

gustare rece 300g

preparat principal 180/150/75g

specialităţi din pâine 100g

tort personalizat 100g

prăjituri de casă 100g

apă plată/minerală 0,5l (2 buc)

suc gama Coca Cola 0,5l (2 buc)

cafea (1 buc)

gustare rece 300g

preparat principal 180/150/75g

specialităţi din pâine 100g

tort personalizat 100g

prăjituri de casă 100g

open soft drinks 

(consum nelimitat apă, 

suc, cafea)

(feţe de masă,  aranjament 
floral – flori din mătase)

Decorarea festivăPrezentarea tortului 
cu vin spumant

10 meniuri gratuite
(pentru evenimente 
mai mari de 100 de 

persoane)

Curs festiv organizat în cadrul locaţiei La Castel gratuit
Consultanţă pe tot parcursul evenimentului.

DARURI din partea noastră

169 lei

149 lei



După 4 ani bogaţi în învăţături şi strădanie 

pentru un viitor strălucit, a sosit momentul mult 

aşteptat, în care te vei distra la maxim alături 

de colegii tăi: Banchetul!

Muzică antrenantă, un meniu apetisant şi multe 

surprize te aşteaptă La Castel, acolo unde fiecare 

eveniment este de poveste!

Tot ce îţi rămâne de făcut este să îţi alegi ţinuta 

preferată şi să te pregăteşti pentru o seară 

memorabilă şi pentru amintiri de neuitat.

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 54, 700489, Iaşi - România

www.lacastel.ro

0786 225 401 / 0749 225 220 

evenimente@lacastel.ro                   

NOU! 
CORT ÎN AER LIBER 

capacitate maximă 350 locuri

BANC ETUL
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