The
Luminous
Season
DECEMBRIE 2022

Sezonul acesta
sarbatorim
speranta, Aspiratiile
si Visurile
Să celebrăm magia acestui sezon împreună, să dansăm ca și cum viitorul
ne aparține și să avem parte de cea mai frumoasă perioadă a anului!
Bucură-te de momente de neuitat alături de cei dragi, savurează deliciile
culinare ale Crăciunului și îmbrățișează atmosfera veselă a Anului Nou.
Simte cum toate dorințele ți se îndeplinesc!

REZERVĂ UN VIS!
jwsteakhouse@marriott.com
021 403 19 03

ÎNCEPÂND DIN
27 NOIEMBRIE

Brunch
de iarna

În decembrie, faimosul nostru Brunch de Duminică se metamorfozează într-o
surprinzătoare călătorie culinară de iarnă. Savurează gusturile tradiţionale și
internaţionale ale meniurilor speciale de iarnă, într-o atmosferă plină de bucurie,
înconjurat de prieteni și familie. Fiecare creaţie culinară te va purta într-un tărâm
de vis și vei simţi cu adevărat esenţa Sărbătorilor!

SELECŢII DIN MENIU
BUFET RECE

SUSHI

Caracatiţă brezată cu cartofi noi cu șofran, alioli cu
busuioc

Bar de maki și nigiri sushi | ghimbir, sos de soia,
wasabi

Pate ţărănesc cu ciuperci și alune, biscuit picant cu
nuci, dulceaţă de pere cu ghimbir și ardei iute

Creveţi în sos dulce-acrișor, orez Jasmine

Salată de raţă confiată cu linte roșie și păstârnac,
vinegretă cu muștar de Dijon

SPECIALITĂŢI DE IARNĂ

Tartă cu pancetta afumată, gutuie coaptă și
brânză burrata
Somon marinat cu sfeclă și miere, tartar de hrean
cu mere, clătite
Salată cu file de porc de Mangaliţa, sos barbeque,
salată crocantă, chips-uri de porumb

Pastramă de oaie la tigaie, usturoi, mămăligă
cu brânză
Tocăniţă de iepure cu rădăcinoase caramelizate
Tocăniţă de vânat, ienupăr, piure cu trufe
Saramură de păstrăv, mămăligă

GARNITURI LA ALEGERE

FAVORITELE DE LA JW STEAKHOUSE

Ciuperci la grătar, urdă, salsa de roșii tomatillo

Creveţi Black Tiger în sos alb, vin Chardonnay

Conopidă coaptă, crumble de migdale,
sos de parmezan

Ficat de raţă pe plită / chutney de smochine,
brioșă la grătar

STAŢIE LIVE DE CARNE
CEA MAI BUNĂ SELECŢIE DE FRIPTURI
LA CUPTOR SAU GRĂTAR
Vită Black Angus la cuptor, sos de brânză albastră
Somon la cuptor, sos de unt Old Bay, lămâie
Pulpă de porc de Mangaliţa în crustă de ierburi,
sos de ciuperci

Cartofi noi, brânză Gruyere, pancetta crocantă
Vinete prăjite, roșii cherry, feta picantă

DESERT
Bezea cu zmeură
Prăjitură cu migdale
Plăcintă de dovleac, sos de vanilie cu scorţișoară
„Buturugă” cu caramel și ciocolată
Tartă Tatin cu pere, sos de vanilie

Frigărui de vită asortate, sos rece asiatic

EVENIMENTUL

PACHETUL

27 noiembrie • 4, 11, 18 decembrie

Preţ: 450 RON | persoană – include băuturi
răcoritoare, vin și vin spumant

12.30 – 16.00
JW Steakhouse
Live entertainment

550 RON | persoană – include băuturi
răcoritoare, vin, vin spumant și șampanie
Nu se aplică tarif pentru copiii cu vârsta mai mică
de 6 ani, iar copiii cu vârste între 6-12 ani
beneficiază de 50% reducere. Reducerile pentru
copii nu se combină cu alte reduceri.
Se aplică beneficii Club Connoiseur.*

*Nu ești încă membru? Aplică la connoiseurjwbucharest@marriott.com și primești până la 25% discount, conform cu termenii și condițiile programului.

REZERVĂ
UN MOMENT
DE ÎNCÂNTARE!
jwsteakhouse@marriott.com
021 403 19 03

25 DECEMBRIE

Brunch &
Cina de
Craciun
E sezonul bunei dispoziţii, iar pe 25 decembrie, fericirea e prezentă din abundenţă!
Răsfaţă-te cu un meniu formidabil de reţete clasice de Crăciun, la Brunch și la Cină, și lasă-ne
să-ţi oferim o Sărbătoare delicioasă și memorabilă. Fie că alegi să ni te alături în timpul zilei,
fie că preferi seara, meniul va conţine preparate de vis, iar atmosfera te va face să simţi cu
adevărat bucuria Crăciunului, din primul moment.

SELECŢII DIN MENIU
BUFET RECE

BUFET CALD

Colţ cu preparate tradiţionale românești:
terină de porc, piftie, slănină afumată, lebăr,
caltaboș, cârnaţi afumaţi, murături de casă, pâine
ţărănească prăjită

Vită Black Angus de America, budincă Yorkshire

Mousse de somon afumat și mascarpone cu citrice,
caviar de somon

Raţă în stil chinezesc, sos de stridii, urechi de lemn

Carpaccio de caracatiţă, salată de papaya verde și
măr, chorizo crocant

Piept de porc de Magaliţa, gutui coapte, sos de
muștar cu trufe

Salată de creveţi în stil tikka, dressing de iaurt cu
lămâie, chips-uri de quinoa
Tartă cu dovleac copt și ceapă caramelizată
Salată cu baby dovlecei la grătar, roșii Heirloom și
mozzarella buffalo, ardei gras copt

STAŢII LIVE CU PREPARATE RECI
SUSHI & SASHIMI
Bar de maki și nigiri sushi, sashimi, ghimbir, sos de
soia, wasabi

Sturion la cuptor, cartofi noi în unt, sos de
usturoi cremos

Obraz de viţel la cuptor, dovleac cu sirop de arţar

COLŢ CU SPECIALITĂŢI TRADIŢIONALE
DE CRĂCIUN
Selecţie de sarmale în foi de varză și viţă de vie, cu
carne de curcan, vită si porc
Cârnaţi de casă la tigaie, mămăligă, sos de muștar
Coastă de porc afumată, cu varză călită și
prune afumate
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, castane și
fructe uscate

DESERT
Panna Cotta cu mango și papaya
Budincă de turtă dulce, sos de scorţișoară
„Buturugă” cu zmeură și ciocolată
Cremă de lapte, alune de pădure
Eclere asortate
„Buturugă” de ciocolată, vanilie, fructe de pădure

EVENIMENTUL

PACHETUL

25 decembrie

Preţ: 450 RON | persoană – include băuturi
răcoritoare, vin și vin spumant

12.30 – 16.00 • 19.00 – 22.30
JW Steakhouse
Live entertainment

550 RON | persoană – include băuturi
răcoritoare, vin, vin spumant și șampanie
Nu se aplică tarif pentru copiii cu vârsta mai mică
de 6 ani, iar copiii cu vârste între 6-12 ani
beneficiază de 50% reducere. Reducerile pentru
copii nu se combină cu alte reduceri.
Se aplică beneficii Club Connoiseur.*

*Nu ești încă membru? Aplică la connoiseurjwbucharest@marriott.com și primești până la 25% discount, conform cu termenii și condițiile programului.

6 DECEMBRIE

Petrecerea copiilor
de Sfântul Nicolae
Transformă ziua de 6 decembrie într-un moment entuziasmant pentru copii și lasă-ne să le
umplem ghetuţele cu voioșie, râsete și o mulţime de surprize distractive! Când pantofiorii
norocoși stau cuminţi lângă ușă, urmează aroma de turtă dulce și vei ajunge la cea mai animată
petrecere din oraș. Ce înseamnă petrecerea pentru noi? Pictură pe faţă, jocuri amuzante și o
mulţime de gustări delicioase. Desigur, Sfântul Nicolae deja și-a anunţat prezenţa și va aduce
surprize pentru fiecare copilaș!

REZERVĂ
FERICIRE PURĂ!
champions@marriott.com
021 403 19 17

MENIU
PLATOU SPECIAL PENTRU COPII

DESERT

Somon la grătar cu cartofi dulci

JW Cheesecake Vesel

Pizza cu șuncă, mozzarella, ciuperci

Madeleine cu zmeură

Arancini cu brânză

Acadea cu trufe de ciocolată

Mini burgeri Black Angus, chiflă cu susan

Macarons

Medalion de curcan în crustă de porumb

EVENIMENTUL

PACHETUL

6 decembrie

Include meniu complet pentru copii, băuturi și
entertainment.

Începând de la ora 18.00
Champions – Sports Bar & Restaurant

*Pentru adulţi, este disponibil meniul a la carte.
Preţ: 150 RON | copil
Se aplică beneficii Club Connoiseur.

*Nu ești încă membru? Aplică la connoiseurjwbucharest@marriott.com și primești până la 25% discount, conform cu termenii și condițiile programului.

REZERVĂ
BUCURIE
ȘI CREATIVITATE!
viennalounge@marriott.com
021 403 19 01

17 DECEMBRIE • 23 DECEMBRIE

Atelier de Craciun
pentru copii
Nu poţi să spui cuvântul Crăciun fără să te gândești imediat la... turtă dulce. Și la fel fac și
cei mici! Pentru a le face vacanţa de iarnă și mai specială, anul acesta suntem dispuși să
împărtășim secretele noastre pentru turta dulce perfectă! Vino cu copiii și lasă-i să creeze
propria lor operă de artă delicioasă!

EVENIMENTUL
17 decembrie & 23 decembrie
Ora 15.00
Vienna Lounge

PACHETUL
Preţ: 80 RON | copil
Include kitul de construcţie al căsuţei din turtă
dulce și ciocolată caldă

lumea

fanteziei

REZERVĂ
O NOAPTE
DE EUFORIE
revelion@marriott.com
+ 4 0724 000 786

Petreceri

dintr-un univers
fantastic
Lasă magia noului an să te cuprindă! Pegătește-te ca dorinţele și visele tale să se îndeplinească
și sărbătorește cu pasiune și dragoste de viaţă! Bucură-te de petrecerile vibrante, delicii culinare,
bar de băuturi nelimitat și momente artistice care te vor ţine pe ringul de dans toată noaptea.
Recepţia și înregistrarea oaspeţilor începe la ora 20:00, in lobby, unde Roman Ciuganski dă
tonul distracţiei pentru o noapte extraordinară. Accesul la petrecerile de la primul etaj se face
începând cu ora 21:00.
Vă invităm în Vienna Lounge, unde Feli vă așteaptă la un concert plin de energie la 22:45, iar
imediat după numărătoarea inversă de la miezul nopţii, împărtășim împreună primele momente
din Noul An, în compania lui Horia Brenciu & HB Orchestra.
Accesul se va face doar pe baza biletelor în format fizic.

ALEGE UNA DINTRE CELE 4
DESTINAŢII DE PETRECERE:

LAND OF SERENDIPITY
Grand Ballroom
ENCHANTED MOMENTS
Constanta Ballroom

RĂSFĂŢUL PRIMEI DIMINEŢI
Cumpără biletele pentru Anul Nou și beneficiază
de preţuri speciale la camerele de hotel.
600 RON | noapte pentru Cameră Deluxe
750 RON | noapte pentru Camera Deluxe cu
mic dejun inclus pentru două persoane
Taxe incluse.

DANZA MAGICA
Cucina, the Italian Kitchen

PACHETUL

THE SPELL OF SPARKLES
JW Steakhouse

Gratuit pentru copiii până la 1 an,
50% reducere pentru copiii între 1 și 6 ani.

1500 RON | persoană

10% reducere Early Bird pentru biletele plătite
până în 30 Noiembrie 2022.
*Ne rezervăm dreptul de a modifica
programul evenimentelor, în funcție de
restricţiile guvernamentale.

Se aplică reducerile Club Connoisseur*: 20%
pentru maximum de 4 bilete | membru, nu se
cumulează cu ofertele de mai sus.

Entertainment

Horia Brenciu & HB Orchestra

Romaniţa & Band

Trupa Friends

Momente speciale
în Vienna Lounge
CONCERT FELI
La miezul nopţii: CONCERT
HORIA BRENCIU
& HB ORCHESTRA

Roman Ciuganski

Feli

Trupa Marions

REZERVĂ
O NOAPTE
DE EUFORIE
revelion@marriott.com
+ 4 0724 000 786

GRAND BALLROOM

Serendipity
land of

Simte puterea senzaţională a detaliilor
încântătoare și a atmosferei incredibile!

SELECŢII DIN MENIU
BUFET RECE

STAŢIE DE PEȘTE

Cocktail de homar cu avocado, salată watercress,
dressing de hrean cu miere

Calcan cu sos de șofran și cicoare

Salată de creveţi, dressing cu tequila, caviar de somon
Terină de mistreţ cu prune și coniac

Cod negru
Scoici Saint Jacques, sos de șampanie,
caviar Beluga

Terină de foie gras, ulei de trufe și fistic,
pâine cu morcov

Medalioane de ton, sos tartar și salsa de avocado

Ton infuzat cu frunze de lime, fistic, biscuit

Somon copt în crustă de sare cu anason, ghimbir
și coriandru

Terină de căprioară cu castane, trufe negre și
dulceaţă de portocale
Tartă cu blue cheese și ciuperci de pădure,
salată watercress
Pate din ficat de raţă, salsa de ceapă dulce
acrișoară, biscuit cu fistic și portocală

Pește-spadă, salsa de papaya verde cu jalapeño

Tentacule de calamar la grătar, sos de roșii cu
măsline și anșoa
Calamari la grătar, sos Mediteranean

DESERT
Prăjitură cu ciocolată și portocale

BUFET CALD

Profiterol cu cremă de vanilie și alune de pădure

Pulpă de miel de Noua Zeelandă gatită lent,
couscous cu șofran și fistic, caise și curmale

Bezea cu castane, alune de pădure caramelizate

Căprioară brezată în sos de vin Merlot Prestige,
ciuperci Morell

Prajitură cu ciocolată albă, jeleu de zmeură

Chifteluţe de crab, sos curry coconut, bok choy
cu soia și susan

ENTERTAINMENT

PACHETUL
1500 RON | persoană

Horia Brenciu & HB Orchestra
Roman Ciuganski
Romaniţa & Band
Feli – Vienna Lounge Show

Gratuit pentru copiii până la 1 an,
50% reducere pentru copiii între 1 și 6 ani.
10% reducere Early Bird pentru biletele plătite
până în 30 Noiembrie 2022.
Se aplică reducerile Club Connoisseur*: 20%
pentru maximum de 4 bilete | membru, nu se
cumulează cu ofertele de mai sus.

REZERVĂ
O NOAPTE
DE EUFORIE
revelion@marriott.com
+ 4 0724 000 786

CONSTANŢA BALLROOM

moments

enchanted

Lasă-te purtat de arome, de sunete și
de sentimente!

SELECŢII DIN MENIU
BUFET RECE

STAŢIE DE CARNE À LA MINUTE

Salată cu Scoici Saint Jacques și mere verzi, sirop
de rodie

Cotlet de porc în crustă de fistic cu ierburi,
sos gravy

Salată de vită Black Angus cu varză kale, dressing
cu anșoa și ierburi proaspete

Piept de raţă la tigaie, sos de coacăze

Salată de vinete marinate cu miso și sos de soia,
tofu și sparanghel, dressing cu miere și usturoi

Antricot de vită de Argentina, sos de piper

DESERT
Panna cotta de șampanie, coulis de mandarine

SUSHI
Bar de maki și nigiri sushi | ghimbir, sos de soia,
wasabi

STAŢIE DE FOIE GRAS ȘI TRUFE,
SEMNĂTURA NOASTRĂ
Ficat de raţă, trufe negre, brioșă cu condimente de
iarnă, chutney de fructe de pădure

Mousse de ciocolată, jeleu de whiskey,
blat de migdale
Mousse de nucă de cocos, chutney de ananas
Mousse de alune de pădure, coulis de zmeură
Selecţie de profiterol – ciocolată, lămâie,
alune de pădure

BUFET CALD
Homar gratinat cu ragout de fructe de mare
Mușchiuleţ de Mangaliţa gătit lent, fennel la grătar,
dulceaţă de mere cu ţelină
Conopidă coaptă cu orz, ciuperci de pădure și
brânză Talegio

ENTERTAINMENT

PACHETUL
1500 RON | persoană

Roman Ciuganski – Lobby Welcome
Trupa Marions
Feli – Vienna Lounge Show
Horia Brenciu & HB Orchestra
Midnight Show in Vienna Lounge
Trupa Friends
Romaniţa & Band

Gratuit pentru copiii până la 1 an,
50% reducere pentru copiii între 1 și 6 ani.
10% reducere Early Bird pentru biletele plătite
până în 30 Noiembrie 2022.
Se aplică reducerile Club Connoisseur*: 20%
pentru maximum de 4 bilete | membru, nu se
cumulează cu ofertele de mai sus.

REZERVĂ
O NOAPTE
DE EUFORIE
revelion@marriott.com
+ 4 0724 000 786

CUCINA – THE ITALIAN KITCHEN

Magica
danza

Dansează ca un profesionist și simte
energia acestei nopţi speciale!

SELECŢII DIN MENIU
BUFET RECE

STAŢIE DE PASTE

Canoli săraţi umpluţi cu brânză Squacquerone,
Bresaola, sparanghel și trufe

Risotto cu cremă de stridii, șampanie,
caviar Beluga

Caracatiţă la grătar, cremă de fasole Fava,
icre negre

DESERT

Salată de homar, citrice, dressing de rodii

Cannoli cu cremă de ricotta și vanilie

Roast beef de căprioară, miere cu lămâie și
crocant de wasabi

Panna cotta, jeleu de afine cu fructe de pădure

BUFET CALD
Mușchiuleţ de viţel, trufe, piure de topinambur

Tiramisu
Prăjitură de ciocolată
Prăjitură cu alune de pădure

Baccalà în still genovez, muguri de pin, măsline
Muschiuleţ de mistreţ învelit în slănină, sos de
trufe negre

ENTERTAINMENT

PACHETUL
1500 RON | persoană

Roman Ciuganski
Trupa Friends
Feli – Vienna Lounge Show
Horia Brenciu & HB Orchestra
Midnight Show in Vienna Lounge
Trupa Marions

Gratuit pentru copiii până la 1 an,
50% reducere pentru copiii între 1 și 6 ani.
10% reducere Early Bird pentru biletele plătite
până în 30 Noiembrie 2022.
Se aplică reducerile Club Connoisseur*: 20%
pentru maximum de 4 bilete | membru, nu se
cumulează cu ofertele de mai sus.

REZERVĂ
O NOAPTE
DE EUFORIE
revelion@marriott.com
+ 4 0724 000 786

JW STEAKHOUSE

sparkles

the spell of

Trăiește cu toată fiinţa această noapte
plină de artificii, farmec și surprize!

SELECŢII DIN MENIU
BUFET RECE

STAŢIE LIVE

Crab cu curry și pepene roșu, salată rucola

Tomahawk de vită în crustă de piper și ierburi

Salată de vită marinată cu soia și lemongrass,
mentă și coriandru

Ton în crustă de parmezan, sos de unt cu ghimbir,
icre roșii

Homar umplut cu cozi de raci și salsa de roșii verzi
cu jalapeños

Ficat de raţă la tigaie, trufe negre, chutney de caise

Creveţi marinaţi cu Martini, sos cocktail

LEGUME ȘI CARTOFI

BUFET CALD

Cartofi la tigaie cu untură de raţă, ceapă
caramelizată și ierburi

Creveţi tiger în crustă de cocos, salsa de tomatillo
Medalioane din mușchi de vită, crustă de blue cheese
Piept de raţă, fasole verde cu migdale, chutney
de smochine
Scoici Saint Jacques la grătar, fenicul, sos de homar

Sparanghel la grătar, șuncă Serrano crocantă,
unt aromatizat
Vinete în sos curry, ceapă roșie, orez basmati
Dovleac copt, couscous, miez de nucă și
brânză albastră

Mușchiuleţ de porc de Mangaliţa, păstârnac
caramelizat, crustă de alune de pădure

DESERT

Caracatiţă la grătar, aioli cu roșii coapte

Plăcintă de mere Americană

Tort cu ciocolată și unt de arahide
Selecţie de profiterol – ciocolată, lămâie, alune
de pădure
Tartă de bezea cu lămâie, zmeură

ENTERTAINMENT

PACHETUL
1500 RON | persoană

Roman Ciuganski
Feli – Vienna Lounge Show
Horia Brenciu & HB Orchestra
Midnight Show in Vienna Lounge
Romaniţa & Band
Trupa Marions

Gratuit pentru copiii până la 1 an,
50% reducere pentru copiii între 1 și 6 ani.
10% reducere Early Bird pentru biletele plătite
până în 30 Noiembrie 2022.
Se aplică reducerile Club Connoisseur*: 20%
pentru maximum de 4 bilete | membru, nu se
cumulează cu ofertele de mai sus.

Unlock year-round savings and unique privileges with
your Club Connoisseur Membership.

+ 4 0724 000 640
connoisseurjwbucharest@marriott.com

JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL
90 Calea 13 Septembrie, Bucharest
www.jwmarriottbucharest.com | +4 021 403 1000

