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Crăciun Tradiţi�al R�ânesc



Crăciunul la
Mogosoaia Lake View
Sărbătorile de iarnă sunt momente unice ce 
trebuie marcate ca atare și sărbătorite alături de 
prieteni și  de cei dragi într-o atmosferă de 
poveste.
Pe malul lacului Mogoșoaia, la numai un 
kilometru distanță de zona de nord a capitalei, 
noua locație de evenimente Mogosoaia Lake 
View vă propune petrecere indoor și outdoor cu 
preparate tradiționale de Crăciun, pentru ca 
echipa voastră să intre cum se cuvine în spiritul 
sărbătorilor.



Wi-Fi gratuitParcare privată

OspătariDj

Lumini arhitecturale
exterior

Cor colinde - o oră pe
parcursul evenimentului

Aranjamente interioare
și exterioare

Acces la gradina
proprie

Servicii generale incluse



Servicii incluse în
pachetele “Christmas”

Activități outdoor cu preparare grătar,
gătire pomana porcului, pregătire
vin fiert cu scorțișoară

Întâmpinare cu șorici, jumări
și țuică fiartă

Primire organizată cu
colinde tradiționale

Se aplică tuturor meniurilor



Meniuri Crăciun

Christmas
Snowflake

Christmas
Snowball

Christmas
Snowman

160 Lei 210 Lei 290 Lei

Meniul include 
principalele preparate 
tradiționale românești

Adaugă delicii specifice 
spre încântarea echipei 
voastre

Tot ce poți visa de la un 
meniu de sărbători 
tradițional



Christmas Snowflake

Sarmale tradiționale cu mămăliguță

Friptură de porc și pomana porcului
cu murături românești

Aperitiv
 1. Slăninuță afumată (neafumată) cu ceapă roșie
 2. Șorici
 3. Tobă
 4. Lebăr
 5. Telemea de oaie maturată
 6. Piftie de porc
 7. Salată beuf
 8. Ouă umplute
 9. Legume
 10. Preparate de post: salată de vinete, fasole  
  bătută, zacuscă, ciuperci și dovlecei sote



Posibilitate includere meniuri de post 

Măr copt cu miere și nucă

Băuturi nonalcoolice din gama Coca Cola
Vin fiert* 
Țuică fiartă
Wiskey Johnnie Walker Red Label
Vodka Absolut
Cognac Jidvei Vinars
Vin Jidvei Fetească Regală / Jidvei Grigorescu Rose /
Cramele Averești Roșu
Selecție ceaiuri
Ciocolată caldă
Cafea Illy

* Vinul casei

Desert

Băuturi - open bar



Christmas  Snowball

Sarmale tradiționale cu mămăliguță

Friptură de porc și pomana porcului
cu murături românești

Ciolan de porc cu varză și jumări

Aperitiv
 1. Slăninuță afumată (neafumată) cu ceapă roșie
 2. Șorici
 3. Tobă
 4. Lebăr
 5. Telemea de oaie maturată
 6. Piftie de porc
 7. Salată beuf
 8. Ouă umplute
 9. Jumări
 10. Caș afumat
 11. Cârnăciori de porc
 12. Legume 
 13. Preparate de post: salată de vinete, fasole  
  bătută, zacuscă, ciuperci și dovlecei sote 



Posibilitate includere meniuri de post 

Măr copt cu miere și nucă
Plăcintă cu mere

Băuturi nonalcoolice din gama Coca Cola
Vin fiert* 
Țuica fiartă
Wiskey Jack Daniels
Vodka Absolut
Cognac Jidvei Vinars
Vin Jidvei Dry Muscat alb/ rose / Cramele Averești Roșu
Selecție ceaiuri
Ciocolată caldă
Cafea Illy

Desert

Băuturi - open bar

* Vinul casei



Christmas  Snowman

Sarmale tradiționale cu mămăliguță
Friptură de porc și pomana porcului
cu murături românești

Ciolan de porc cu varză și jumări

Carne la garniță cu usturoi și mămăligă
și varză murată

Aperitiv
 1. Slăninuță afumată (neafumată) cu ceapă roșie
 2. Șorici
 3. Tobă
 4. Lebăr
 5. Telemea de oaie maturată
 6. Telemea de oaie sărată
 7. Piftie de porc
 8. Salată beuf
 9. Ouă umplute
 10. Chifteluțe de porc
 11. Cârnăciori de porc
 12. Pastramă de porc
 13. Mușchiuleț de porc afumat
 14. Jumări
 15. Caș afumat
 16. Preparate de post: salată de vinete, fasole  
  bătută, zacuscă, ciuperci și dovlecei sote 



Posibilitate includere meniuri de post 

Măr copt cu miere și nucă
Plăcintă cu mere
Gutuie coaptă cu nucă
Cozonac 

Băuturi nonalcoolice din gama Coca Cola
Limonadă
Fresh de portocale/grepfruit
Vin fiert* 
Țuică fiartă
Wiskey Chivas 12 ani
Vodka Katel One
Cognac Brâncoveanu
Vin din gama Budurească (alb, roșu, rose)
Ciocolată caldă 
Selecție ceaiuri
Cafea Illy

Desert

Băuturi - open bar

* Vinul casei



Crăciunul copiilor
Organizăm la cerere activități pentru copii
cu Moș Crăciun, elfi si crăciunițe.



Iarna la Mogosoaia Lake View



Vă așteptăm să petreceți sărbătorile
de iarnă alături de noi!

Strada Chitila Pădure nr. 2 Bis,
Mogoșoaia, Ilfov

sales@mogosoaialakeview.ro
0741 159 114

www.mogosoaialakeview.ro
facebook.com/mogosoaialakeview
instagram.com/mogosoaialakeview



www.mogosoaialakeview.ro


