Legendary
CHRISTMAS CORPORATE PARTIES

HOWDY &
WELCOME
Te invităm să descoperi fascinanta lume Little Texas.
Locul experiențelor memorabile și al petrecerilor legendare.
Locul în care oaspeții noștri se pot bucura de servicii integrate.

DRAGI OASPEȚI,
Există un moment în an când ne evaluăm realizările, planurile și acțiunile, în
care răsplătim efortul, implicarea, loialitatea și faptul că am contribuit cu toții
la realizarea scopului comun. Iar cel mai frumos mod de a spune “Mulțumesc”
colegilor este o petrecere de Crăciun legendară.
Little Texas a pregătit trei concepte de petrecere, ce vor face ca seara dedicată
companiei dumneavoastră să fie una plină de amintiri de păstrat.

Cu drag,
Echipa Little Texas

LEGENDARY CORPORATE
CHRISTMAS PARTIES
BENEFICII OFERITE:
Consultanță gratuită în organizarea evenimentului
Event manager pe toată durata evenimentului
Amenajare tematică a sălii cu decorațiuni de Crăciun
Tarife preferențiale la camerele rezervate pentru invitați
Parcare gratuită în limita locurilor disponibile

EXTRA:

LIVE COOKING – 500 lei
Pentru toate meniurile propuse, există și varianta de
live cooking pe terasă, la grătar, pentru fel principal.

POP FIZZ CLINK!
AMERICAN CORPORATE PARTY
110 lei/persoană
Efervescența petrecerilor americane,
recreată de atmosfera și meniul specific
serilor cosmopolite, desfășurate sub
semnătura multiculturalismului emblematic.

ANTREU
Roasted beef (felii subțiri de ceafă de vită
Uruguay pregătită in-house, asezonate cu
piper și servite cu salată de variană
și sos de muștar)
Home Made Hummus (pastă de năut
aromată cu tahini, cumin și boia afumată,
servită cu castraveți și chipsuri
home-made)
Salmon Gravlax (somon gravlax pregătit
in-house, servit cu chipsuri home-made și
sos de smântână cu hrean)
Winchester turkey fingers (fâșii din piept de
pui prăjit, servite cu sos Ranch)
Taco Meat Nachos (carne tocată, roșii,
măsline feliate, ardei iute, chips-uri tortilla,
făcute în casă, sos Salsa și smântână
cremoasă)

FEL PRINCIPAL
Amazing pork ribs (coaste de porc preparate
în stil American, wedges, sos BBQ The Real
Deal)
Texas Tenderloin (file de vită fraged,
asezonat cu un amestec unic de condimente
autentice americane și pregătit la
grătar)
Simply Coquelet (pui coquelet slow coked,
pregătit la cuptor, servit cu mix de salată.)
Mini Turkey Burger (chiflă proaspătă, carne
de curcan și legume)

GARNITURI
French Fries
Wedges Bites
Galvestone Grilled Vegetables

SALATE
Amarillo Salad (bol cu mix de salată, piept
de pui afumat in-house, brânză feta,
castraveți, ceapă vede, fenicul, măsline
Taggiasche și roșii, servit cu sos de iaurt și
mărar)
Rocket Salad (rucolla, parmezan și roșii
cherry)
Spindletop Salad (varză, tăieței crocanți,
ceapă, semințe de susan prăjite)

DESERT
Mini prăjituri 100g
Macaroons, White Chocolate Cups, Dark
Chocolate Cups, Mini Cappucinno Eclair,
Brownies

* Servirea este de tip bufet

YA MASS!
GREEK CORPORATE PARTY
130 lei/persoană
Raze de soare și briză mediteraneană,
presărate într-un meniu consacrat în zona
țărmurilor cu apă albastră, cu seri lungi
și blânde, pe care le introducem în
atmosfera petrecerii voastre corporate.

ANTREU
Fresh Meat Balls (chifteluțe de vită cu
mentă, sos de iaurt și piper verde)
Flavoured Feta (feta prăjită cu miere de
albine și susan)
Halloumi la grătar cu dovlecei și ghimbir
Smoked Eggplants (vinete coapte cu lămâie
și pătrunjel)

FEL PRINCIPAL
Frigărui de creveți – Summer Skewers
Grilled Lamb Chops - Cotlet de miel,
pregătit la grătar
Glazed Turkey - Piept de curcan marinat
în iaurt, miere de albine, busuioc la grătar
Sweet Burger - Burger de vită cu ceapă
caramelizată și rucola
Grilled squid - Calamar la grătar
Grilled Octopus - Caractatiță la grătar
marinată

GARNITURI
Flavored Wedges - Cartofi wedges
home-made cu lime și cimbrișor
Mediterranean Rice - Orzo
Greek Vegetables - Dovlecei, ardei gras și
roșii cu dressing de iaurt grecesc, lămâie și
ulei măsline

SALATE
Greek Salad
Fresh Salad - Salată cu legume la
grătar și feta marinată
Salată de roșii, castraveți, măsline și
oregano
Tabbouleh Salad - Salată de pătrunjel,
cous cous, roșii și lămâie

DESERT
Mini prăjituri 100g
Macaroons, White Chocolate Cups,
Dark Chocolate Cups, Mini
Cappucinno Eclair, Brownies

* Servirea este de tip bufet

CIN CIN!
ITALIAN CORPORATE PARTY
145 lei/persoană

Bunul gust al bucătăriei italiene va fi
transpus împreună cu eleganța serilor
animate de conversații și vinuri, în
atmosfera petrecerii corporate pe care
am conceput-o pentru voi.

ANTREU
Bruschetti - Bruschete cu roșii
Caprese Burger – Burger cu cașcaval,
roșii, rucolla și sos pesto.
Veal Carpaccio - Capraccio de vită
Fine Plate Selection – Selecție de
brânzeturi fine, salamuri italienești și
specialități din pâine.

FEL PRINCIPAL
Pesto Pasta – Paste cu sos pesto facut
în casă.
Fried Squid - Inele de calamar pane
Panko Sea Food - Mix de fructe de
mare pane
Italian Steak - Tagliata di manzo
Golden Turkey - Piept de curcan în
pesmet aromatizat
Pork Tenderloin - Mușchiuleț de porc
la grătar

GARNITURI
Baked Potaoes - Cartofi la cuptor
Risotto – Orez cu parmezan Pesto
Green Beans – Fasole verde cu pește
și muguri de pin
Zuchinni Delight - Zuchini cu oregano
și usturoi

SALATE
Italian Turkey Salad - Salată de curcan,
ananas, măr, mix de semințe și țelină,
dressing de iaurt
Spicey Salad - Salată de valeriană,
rucola, parmezan și roșii cherry
Roasted Bell Peppers- Salată de ardei
copți în Josper
Healthy Salad - Salată de baby spanac,
brânză de capră, ouă de prepeliță,
semințe de floarea soarelui

DESERT
Mini prăjituri 100g
Macaroons, White Chocolate Cups,
Dark Chocolate Cups, Mini
Cappucinno Eclair, Brownies

* Servirea este de tip bufet

EXTRA GOODIES
Candy Bar 150g – 20 lei/persoană
Apple Muffins – Muffins cu mere și aromă
amețitoare de scorțișoară
Cherry Queen – Mini Mousse Cake cu
cireșe
Coffee and Vanilla Macaroons Macaroons cu cremă de cafea și vanilie
Peanut and Chocolate Tart – Tartă cu
ciocolată și crunch special de alune
Orange Eclair – Mini eclere cu dulceață de
portocale
Cappucinno Eclair – Mini eclere cu cremă
de cappucinno
Fondant Cake – Pandișpan pufos, jeleu de
coacăze roșii, cremă de brânză și fondant
Dark Chocolate Cups – Cupițe cu ciocolată
neagră, și mousse de mentă
White Chocolate Cups – Cupițe cu
ciocolată albă, mousse de iaurt și afine
Three Layered Chocolate Cake – Mini
prăjituri de ciocolată în trei straturi
Fluffy Pear Cake – Mini prăjituri cu mousse
de iaurt răcoros, pere și ciocolată
Raffaello cu migdale

OPEN BAR NON –ALCOOLIC
29 lei/persoană

Apă plată/minerală Bucovina 330ml
Sucuri Gama Pepsi 250ml
Espresso

OPEN WINE BAR
35 lei/persoană

Domeniul Bogdan, Sauvignon Blanc, demisec, alb
Domeniul Bogdan, Murfatlar, demisec, rose
Domeniul Bogdan, Syrah & Merlot, demisec, roșu
OPEN BAR ALCOOLIC* – 50 lei/persoană
Whisky – Jack Daniels
Vodka – Absolut
Bitter – Aperol
*Băuturile spirtoase sunt furnizate pe durata a 6 ore de la începerea petrecerii.

COCKTAIL BAR
All Inclusive Cocktail Bar – 50 lei/invitat

Cocktail bar cu design minimalist
Consultanță specializată și gratuită pentru alegerea meniului
5 cocktailuri alcoolice
2 cocktailuri non-alcoolice
Ingrediente necesare în prepararea cocktail-urilor (siropuri, piureuri, fructe, decoruri)
Consumabile
Pahare Shot & Cocktail
Ustensile specializate pentru barmani
*Serviciile de cocktail bar sunt furnizate pe durata a 6 ore de la începerea petrecerii.
Plata personalului se face separat după cum urmează:
200 lei/ospătar – 1/20 persoane
200 lei/bucătar – 1/30 persoane

Iași, Stradela Moara de Vânt 31-33
evenimente@littletexas.ro
www.littletexas.ro
+40 741.741.740

