
 la IOANA HOTELS SINAIA



 

VINERI - 30.12.2022
Vă vom întâmpina într-o atmosferă de sărbătoare cu un “welcome drink”  cald

și muzică de iarnă pe care să le savurați la focul de șemineu.
La ora 15:00, toți copii sunt așteptați la "Atelierul Copiilor",

acolo unde îi așteaptă multe surprize și activități super distractive!
 

SÂMBĂTĂ - 31.12.2022
Micul dejun festiv se va servi între orele 08.00-11.00.

 
Începând cu ora 10.00 toți copiii sunt așteptați la Atelierul Copiilor. 

Vor învăța tainele marilor cofetari preparând cele mai gustoase brioșe și biscuiți, iar mai târziu, la ora 15.00 vor crea
cele mai frumoase felicitări și scrisorele pentru Anul Nou, la Atelierul de creație.
La ora 18.00 incepe REVELIONUL COPIILOR! Minidisco cu muzică la alegere, 

dansuri și jocuri interactive distractive! 
 

Începând cu ora 20:00, în restaurant, cei mari sunt invitați la cea mai așteptată petrecere a anului, "REVELION
2023”.

Anul acesta ți-am pregătit un adevărat spectacol pentru tine și cei dragi ție. Totul va începe cu
“welcome drink” și va continua cu o mulțime de activități și preparate spectaculoase pe care

echipa noastră abia așteaptă să le savurezi. 
Va fi un Revelion cu adevărat CA’N POVEȘTI!

 

PROGRAMUL PENTRU PERIOADA REVELIONULUI



 

DUMINICĂ - 01.01.2023
Micul dejun a la carte se va servi intre orele 08.00-10.00 - la cerere.

 
Începând cu ora 10.00, cei mici încep noul an distrându-se

cu jocuri interactive la Atelierul Copiilor.
Între orele 10.00 și 13.30 vă așteptăm la Brunch in restaurant!

Ulterior, începand cu ora 15.00 vă puteți bucura de comenzi a la carte cu rezervare în
prealabil, în special pentru cină!

 
LUNI - 02.01.2023

Micul dejun festiv se va servi între orele 08.00-11.00.
 

La final ne vom bucura de sugestiile voastre pentru anul următor, atunci când ne vom
revedea cel puțin la fel de voioși și sănătoși pentru a petrece un nou

Revelion CA'N POVEȘTI la Ioana Hotels Sinaia.
 

Vă dorim un an nou de excepție din toate punctele de vedere!

Echipa Ioana Hotels Sinaia
 

P.S. Vă așteptăm cu drag la următoarea tură cu schiurile sau drumeție! :)
 

PROGRAMUL PENTRU PERIOADA REVELIONULUI



 

AMOUSE BOUCHE
Curmale umplute cu brânză de capră și prosciutto

Palmiers cu ceapă caramelizată, bacon și emmentaler
Chips mămăligă cu hribi și burduf

Macaron cu leber
 

GUSTARE RECE
Toast cu cream cheese, anșoa și icre de somon

Blinis cu somon afumat, creme fraiche și cepșoară
Carpaccio de vită cu rucola și sos de rodie

Involtini de somon afumat cu anghinare și ceapă roșie
 
 

GUSTARE CALDĂ 
Vinete la cuptor cu sos miso

Quiche cu hribi
Turnedou Rossini

 
 

MENIU REVELION



 

FELUL PRINCIPAL PEȘTE
Dover sole a la meunière cu broccoli tras la tigaie

 
CARVING STATION

Porchetta (purcel desozat și umplut) 
Beef Wellington

Mușchi de mistreț
Sfeclă coaptă

Ardei copți la grătar 
Salată de murături 

 
DESERT

Desert cu mousse de castane și ciocolată
Macaron umplut cu cremă de trandafir și zmeură proaspătă

MENIU REVELION



 

GUSTARE RECE
Smochine umplute cu brânză de capră

Macaron cu piure de conopidă
Carpaccio de legume de sezon și rodie

 
FELUL PRINCIPAL

Buddha bowl cu quinoa, legume coapte și pesto de sfeclă
 

DESERT
Desert cu mousse de castane și ciocolată

Macaron umplut cu cremă de trandafir și zmeură proaspătă
 

MENIU REVELION
VEGETARIAN



 

Omlete
Ouă ochiuri

Tortilla spaniolă cu cartofi
Ouă Benedict

Platouri cu mezeluri românești
Platou cu brânzeturi tradiționale românești

Platou cu brânzeturi străine
Legume la grill 

Pate de ficat făcut în casă
Zacuscă de casă cu ciuperci

Salată de vinete
Păstrăv afumat
Salată de boeuf
Salată orientală

Supă de găină cu tăieței de casă
Borș de pește

Saramură de crap și mămăliguță
Tocăniță de ciuperci cu mămăliguță moale

Tocăniță de mistreț și piure de cartofi cu aromă de trufe
Cartofi cu rozmarin

Cartofi prăjiți în untură
 Salad Bar

Plăcinte și patiserie de mic dejun
 

MENIU REVELION
BRUNCH



 

Supă de găină cu găluște
Ciorbă de văcuță

 
Spaghetti pomodoro e basilico

Penne Quattro formaggi
Tortellini panna e prosciutto

 
Piept de pui la grătar

Crocchette de pui
Crocchette de brânză cu spanac

Fish & Chips
 

Mămăligă cu brânză și smântână
Piure de cartofi
Cartofi prăjiți

(În toate farfuriile, mai puțin la paste, vor fi bastonașe de legume crude: morcovi,
castraveți, ardei)

 
Clătite cu gem sau ciocolată

 
 

Clientul poate alege orice în orice formă și mai multe preparate
 

MENIU REVELION
PENTRU COPII



 

PACHETE SPECIALE DE REVELION
3 NOPȚI

30 Decembrie 2022 – 02 Ianuarie 2023

Tip cameră Pachet 3 nopți

Camera dublă standard
2 adulți

4550 Lei

Camera dublă superioară
2 adulți

4700 Lei

Camera dublă deluxe
2 adulți

4850 Lei

Cortina/ 2 adulți 5150 Lei

Tirol/ 2 adulți 5450 Lei

St. Moritz/ 2 adulți 5450 Lei

Junior Suite/2 adulți 5450 Lei

Innsbruck Room/ 2 adulți 5450 Lei

Romantic Room/ 2 adulți 5750 Lei

PACHETELE INCLUD:

Welcome de sărbătoare
Cazare 3 nopți și mic dejun festiv
Cină Festivă în Noaptea de Revelion 
Brunch pe 1 Ianuarie
Entertainment permanent pentru copii

*Copiii până la 6 ani beneficiază de
gratuitate.

*Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12
ani - 780 lei/copil/sejur.

*Pentru copiii mai mari de 13 ani sau pentru
al 3-lea adult - 1650 lei/sejur.

   Condiții de plată/anulare:
 

50% la confirmarea rezervării, nerambursabil
 

100% dupa data de 06.12.2022, nerambursabil




