Jubile

CHRISTMAS PARTY

Jubile

UNIQUE EXPERIENCES
• Catalin Scarlatescu BBQ Live Cooking Station;
• Tort de shoturi;
• Tequila shots;
• Dansatori;
• Super DJs;
• Cei mai buni barmani;
• Gourmet Chefs Menu.

* minim 150 persoane
Pachete Cadou entru contractele semnate pana la 15 Oct. si care se
desfasoara in locatiile noastre:
CHOCOLATE MADNESS
BRAD SI DECORATIUNI DE CRACIUN
PACHETE CADOU ( UNUL DINTRE CELE DOUA LA ALEGERE)
PACHET EXTRA X-MAS GRATUIT JINGLE
PACHET EXTRA X-MAS GRATUIT PRESENTS

www.jubile.ro

vezi detalii pachet
vezi detalii pachet

CATALIN SCARLATESCU
BBQ LIVE COOKING STATION

UNREAL PARTY
SHOTS CAKE

DANCE, DANCE, DANCE

Surprinde-ti colegii cu o experienta
memorabila! Bucurati-va de gustul unic
al unui BBQ pregatit in aer liber, chiar
sub ochii vostri.

Ofera echipei tale un show unic, tortul
de shoturi care da startul distractiei.

Momente unice de entertainment pentru
distractie pana in zori: super dansatori
care au o singura misiune, aceea de va
face pe toti de neoprit pe ring.

www.jubile.ro

SHOTS&SHOOTERS

GOURMET CHEFS MENU

BEST DJS

Cei mai buni barmani sunt gata sa va
pregateasca cele mai bune cocktailuri
pentru o petrecere de neuitat.

It tastes fantastic, it looks amazing!
Rasfata-ti echipa cu un meniu gourmet
creat special pentru voi.

Cei mai buni DJs sunt gata sa
transforme petrecerea voastra
intr-una despre echipa ta va povesti
multa vreme.

www.jubile.ro

PACHET EXTRA X-MAS GRATUIT
PRESENTS
Include:
• Shot Bar
• Cabina foto
www.jubile.ro

PACHET EXTRA X-MAS GRATUIT
JINGLE
Include:
• DJ
• Candy Bar
www.jubile.ro

MENIU
LETTER TO SANTA

23,5 euro + tva 5% / pax

STARTER:
✓ Ruladă de spanac cu mousse de brânză şi rodie;
✓ Ruladă din piept de pui cu fructe, confiate, în crustă de migdale;
✓ Filé de porc cu sos de prune;
✓ Tapenada de măsline.
MAIN COURSE:
✓ Frigărui de pui cu sos Teriyaki;
✓ Chifteluțe în susan negru cu sos curcuma.
SALATE & GARNITURI:
✓ Cartofi la cuptor cu salvie și rozmarin;
✓ Orez cu legume;
✓ Salată verde cu morcov;
✓ Salată cu brânză feta, ardei iute și roșii.
✓ Selecție de pâine.
DESERT:
✓ Brownie cu caramel sărat;
✓ Prăjitură cu cremă de ciocolată și nucă de cocos;

www.jubile.ro

MENIU
JINGLING AROUND

26,5 euro + tva 5% / pax

STARTER:
✓ Parfait de ficat cu dulceață de afine;
✓ Tartină cu humus și sfeclă coaptă;
✓ Tartină cu mousse de pește;
✓ Quiche cu cașcaval și șuncă;
✓ Ruladă din porc cu sos de caise;
✓ File din piept de pui cu sos de fructe de pădure.
MAIN COURSE:
✓ Frigărui de pui în crustă panko;
✓ Vită cu sos pesto.
SALATE & GARNITURI:
✓ Cartofi copți în unt cu verdeață;
✓ Legume sauté;
✓ Salată iceberg cu semințe de in și dressing de muștar;
✓ Roșii cu mix de salată și parmezan.
✓ Selecție de pâine.
DESERT:
✓ Sponge cake cu zmeură și cremă de vanilie;
✓ Mini tartă cu mere și scorțișoară;

www.jubile.ro

MENIU
WINTER JOY

32 euro + tva 5% / pax
STARTER:
✓ Antricot de vită maturat servit pe chips de pâine;
✓ Quiche de somon cu somon și brânză;
✓ Tartine cu curcan, sos anchoise și parmezan;
✓ Caprese cu bocconcini;
✓ Ruladă de spanac cu rodie și mousse de brânză;
✓ Canapé de post (cu zacuscă și vinete);
✓ Tapenada de măsline;
✓ Mini bufet tradițional românesc (tobă, jumări, cârnați, șunculiță,
șorici, ceapă, murături).
MAIN COURSE:
✓ Somon la cuptor;
✓ Vită picantă în sos soia;
✓ Curcan marinat în cimbrișor.
SALATE & GARNITURI:
✓ Orez cu ou și legume;
✓ Cartofi la cuptor cu unt și ierburi aromatice;
✓ Noodles cu legume.
✓ Selecție de pâine.
DESERT:
✓ Carrot cake cu frosting de lime;
✓ Tartă cu ciocolată și portocală;
www.jubile.ro

MENIU
CHRISTMAS SPIRIT

36 euro + tva 5% / pax
STARTER:
✓ Tartar de somon;
✓ Ceviche de ton;
✓ Pui tempura;
✓ Chifteluțe cu vinegrette de zmeură;
✓ Quiche cu praz și cremă de brânză;
✓ Parfait de ficat cu dulceață de afine;
✓ Mousse de brânză Roquefort;
✓ Canapé de post (cu zacuscă și vinete);
✓ Tapenada de măsline;
✓ Mini bufet tradițional românesc (tobă, jumări, cârnați, șunculiță, șorici,
ceapă, murături).
MAIN COURSE:
✓ Calamar cu sos de lămâie;
✓ Somon la cuptor;
✓ Mini burger de vită (Black Angus);
✓ Frigărui de curcan.
SALATE & GARNITURI:
✓ Piure de cartofi cu trufe;
✓ Broccoli saute cu unt, usturoi și lămâie;
✓ Cartofi prăjiți;
✓ Salată de baby spanac cu rodie și semințe de dovleac coapte;
✓ Salată White Danish cu ardei iute și roșii.
✓ Selecție de pâine.
DESERT:
✓ Mousse de ciocolată cu portocală;
✓ Brownie cu ciocolată albă și rodie.

www.jubile.ro

PACHET EXTRA
TRADITIONAL IN AER LIBER

28 euro + tva 5% / pax
ANTREURI RECI:
✓ Tobă, slănină, jumări, șuncă afumată;
✓ Cârnați afumați, ghiudem, babic;
✓ Brânză de burduf, telemea, cașcaval;
✓ Salată de vinete, fasole bătută, zacuscă;
✓ Salată de ceapă, salată de varză, salată de murături, salată de
ardei copți;
✓ Funii de ceapă, funii de usturoi.
PREPARATE LA CEAUN:
✓ Iahnie de fasole cu afumătură;
✓ Sărmăluțe;
✓ Mămăligă.
PREPARATE LA GRĂTAR ÎN AER LIBER :
✓ Mici;
✓ Cârnați;
✓ Ceafă de porc.
DESERT:
✓ Plăcintă cu mere, plăcintă cu brânză, plăcintă cu dovleac;
✓ Covrigi, nuci, mere.
BĂUTURI:
✓ Vin fiert;
✓ Țuică fiartă.
www.jubile.ro

PACHETE BAUTURI
NON-ALCOOLICE SI ALCOOLICE
COST OPEN BAR 2 ORE/PERSOANĂ

6 euro + tva 5%

8 euro + tva 19%

COST OPEN BAR 4 ORE/PERSOANĂ

9 euro + tva 5%

14 euro + tva 19%

COST OPEN BAR 8 ORE/PERSOANĂ

12 euro + tva 5%

PACHET BĂUTURI
NON-ALCOOLICE
OPEN BAR:
✓ Pepsi, Pepsi Light
✓ 7Up
✓ Mirinda
✓ Apă Tonică
✓ Suc natural
✓ Ice Tea
✓ Apă plată, Apă minerală
✓ Cafea, Cafea fără cofeină
✓ Lapte pentru cafea
✓ Zahăr alb, Zahăr brun
✓ Zaharină

www.jubile.ro

17 euro + tva 19%

PACHET BĂUTURI ALCOOLICE
OPEN BAR:
✓ J&B, Cutty Sark, Ballantine’s
✓ Martini, Campari
✓ Absolut
✓ Beefeater
✓ Vin Roșu, Vin Alb (Carafa – Cramele
Tohani)
✓ Bere Ciuc, Ciuc fără alcool
✓ Gin Tonic, Gin Fizz
✓ Campari Orange, Campari Soda
✓ Vodka Cola, Vodka Tonic, Vodka Orange
✓ Cuba Libre
✓ Whiskey Cola

X-Mas

SPECIALS

X-MAS SPECIAL
SANTA’S CANDY BIKE

8,5 euro + tva 5% / pax
*Ofertă valabilă pentru 100 de persoane

Toată lumea iubeşte dulciurile, iar candy bar-ul este unul dintre
principalele puncte de atracţie în cadrul oricărui eveniment.
Alege şi tu pentru petrecerea de Crăciun a companiei tale Candy
Bar-ul pe Bicicletă, iar invitaţii tăi se vor bucură de produse
delicioase personalizate în tematica de Crăciun. Pe un display
special veţi avea parte de deserturi realizate artizanal în laborator
propriu, o adevărată încântare vizuală şi gustativă.

PACHETUL INCLUDE:
✓ Cupcake cu ciocolată și frosting de mascarpone - formă și
culoare personalizabilă;
✓ Biscuiti din Turta Dulce - formă și culoare personalizabilă;
✓ Cakepops Red Velet - culoare personalizabilă;
✓ Mini eclere - diverse arome și glazuri;
✓ Mousse de ciocolată albă cu reducție din fructe de pădure;
✓ Mini tarte cu caramel și ciocolată;
✓ Mini tarte cu fructe;
✓ Red Velvet mini;
✓ Lollipops personalizate în tematică de Crăciun.

www.jubile.ro

X-MAS SPECIAL
BURGER BAR

16 euro + tva 5% / pax
*Ofertă valabilă pentru 100 de persoane

Burgerii savuroşi, personalizaţi după preferinţe! Alege pentru
petrecerea ta şi a colegilor tăi un pachet special, interactiv, care cu
siguranţă va fi pe placul tuturor! Veţi putea să va creeati propriul
burger la alegere, din ingrediente de înalta calitate, proaspete şi
foarte gustoase. De la burgerul clasic sau cheeseburger la cel cu
carne de curcan, de la chiflă clasică, la cea cu seminţe sau cea
neagră, cu sosuri şi combinaţii de legume.
PACHETUL INCLUDE:
✓ Burger de vită;
✓ Cheeseburger;
✓ Chicken burger;
✓ Cartofi proaspeţi prăjiţi;
✓ Cartofi proaspeţi prăjiţi cu usturoi şi pătrunjel.
BENEFICII ŞI SERVICII INCLUSE:
✓ Transport;
✓ Amenajare şi Decorare bufet;
✓ Logistică şi accesorii bufet;
✓ Tacâmuri inox, veselă porţelan;
✓ Debarasare.

www.jubile.ro

X-MAS SPECIAL
SUSHILIZE

18 euro + tva 5% / pax
*Ofertă valabilă pentru 100 de persoane

Sushilize (v). = socialize over
sushi at your Christmas Corporate Party!

Petrecerile alături de colegii de birou sunt momentul perfect a
socializa.
Pentru petrecerea de Crăciun din acest an, alege să îţi surprinzi
colegii cu un pachet special: Sushilize.
În acest pachet veţi avea preparate pregătite de către un Sushi
Master - Chef bucătar specializat în bucătăria japoneză - ce îţi
vor surprinde invitaţii în cel mai plăcut mod. Veţi avea parte de
combinaţii neaşteptate de arome, sosuri şi condimente specifice
bucătăriei japoneze.

www.jubile.ro

X-MAS SPECIAL
CHOCOLATE MADNESS

9,5 euro + tva 5% / pax
*Ofertă valabilă pentru 100 de persoane

PACHET INCLUS
* Doar însoţit de unul dintre meniurile
Christmas Corporate în locaţiile
Jubile The Ballroom

Chocolate Madness este o combinaţie între băutură şi desert, careia
pur si simplu nu-I poti rezista!
O combinatie spectaculoasa de milkshake sau ciocolată caldă peste
careia i se adaugă, frişcă, prăjituri, ciocolată şi un curcubeu de
topping-uri.
Cucereşte-ţi invitaţii cu o băutură-desert spectaculos de delicioasă!

PACHETUL INCLUDE:
✓ Chocolate Madness cu brioşă de ciocolată, cake pop, frişcă şi
ciocolată
caldă;
✓ Chocolate Madness cu Kinder Bueno, frişcă şi ciocolată caldă;
✓ Chocolate Madness cu Red Velvet, cake pop, frişcă şi ciocolată
caldă albă.
www.jubile.ro

Jubile

CHRISTMAS PARTY

