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 SĂRBĂTOREȘTI CA ÎN POVEȘTI

La Castel
Odată ca niciodată, printre visurile copilăriei tale, poate s-a ivit 
Nunta. Era blândă, senină și frumoasă. O vedeai numai tu, fărâme 
rupte din amintirile celor mari împletite cu dorințele tale în alb. 
Peste tot răspândea numai fericire. Anii care te-au adus acum față 
în față cu Nunta au presărat peste tine altă viziune poate. Alte 
stiluri sau idei care întâlnesc acum și visul lui. Ce clipe minunate 
și ce ușurare că în aceste pagini veți găsi și locul perfect în care să 
vă celebrați iubirea! Suntem fericiți că veți fi împreună pentru tot 
restul vieții și vă dorim ani plini de armonie. 

Vă așteptăm cu toată inima să conturăm împreună Nunta,

 Echipa Hotel Restaurant La Castel
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Sursă statistici: traieste.maibine.org

Cea mai mare bucurie o simțim atunci 
când la evenimentele găzduite de noi 
vedem oamenii fericiți și împliniți. Cea 
mai mare mândrie o simțim atunci când 
ne sunt lăudate preparatele culinare 
și oaspeții sunt bucuroși. Varietatea 
și suficiența cantitativă a bunătăților 
culinare inspiră o nouă viziune La Castel 
și astfel putem combate împreună risipa 
alimentară. 

E de înțeles că atunci când compania este 
bună și petrecerea în toi se poate întâmpla 
să nu mai găsim răgazul pentru a consuma 
în întregime preparatele generoase.  

REDUCEM RISIPA ALIMENTARĂ 
ÎN NUMELE NATURII ȘI AL VIEȚII ARMONIOASE

Noi, echipa La Castel, împreună cu oaspeții 
noștri, începem să resimțim din ce în 
ce mai mult impactul asupra mediului 
atunci când, în urma evenimentelor pe 
care le găzduim, risipa alimentară devine 
din păcate realitate. Împreună putem 
contribui la bunăstarea mediului și astfel 
vă recomandăm să alegeți meniurile cu 
3 preparate culinare, noi păstrând în 
continuare calitatea și garantându-vă 
bucuria unei alimentații corecte, echilibrate 
și suficiente.

GUSTĂM

MÂNCAREA

Vă încurajăm să fiți partenerii noștri 
în misiunea de a proteja mediul înconjurător 
și de a ocroti împreună ziua de mâine. 

Ponderea pierderilor și a risipei alimentare 
echivalează cu o treime din totalul hranei 
produse la nivel global (FAO, 2011), ceea 
ce înseamnă de trei ori mai mult decât 
hrana necesară pentru întreaga populație 
a globului, iar valoarea pierderilor 
reprezintă de șase ori mai mult decât 
valoarea ajutoarelor globale alocate pentru 
dezvoltare. 

Dacă risipa alimentară ar fi o țară, ar fi a 
treia cu cel mai înalt grad de emisii de gaze 
cu efect de seră, după China și SUA.

Reducerea risipei alimentare este, potrivit 
mai multor cercetători, unul dintre lucrurile 
cele mai importante pe care le putem face 
pentru a atenua schimbările climatice.

DE CE NE ALĂTURĂM 
MISIUNII DE A REDUCE RISIPA ALIMENTARĂ?

Conform estimărilor Food Waste Combat, 
în România,  unde 5 milioane de oameni 
trăiesc la limita sărăciei, mâncarea irosită 
sau aruncată este de 130 kg pe an pe cap de 
locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 
6000 tone pe zi.  

Aproximativ o treime din toate produsele 
alimentare din România ajung la coşul 
de gunoi sau sunt irosite, țara noastră 
ocupând locul 9  în UE, făcând parte din 
categoria țărilor risipitoare. Cheltuim 
pe hrană ca un camerunez (45% din 
venituri), dar risipim alimentele ca un 
elvețian (33% -50%). 
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Optați pentru meniul cu 3 preparate și, 
împreună, reducem risipa alimentară.
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Cele 5 săli distincte ca aspect și capacitate abia așteaptă să vă 
găzduiască evenimentul. Alegeți împreună locul care se pliază pe 
gusturile și nevoile voastre. Decorațiunile, luminile și florile pe care 
le veți alege  ulterior vor întregi până la perfecțiune tabloul nunții 
voastre.

De ce e Evenimentul fericit atunci când alegeți sălile noastre:
Vă oferim toată libertatea și avem toată deschiderea pentru personalizarea 
evenimentului până la cel mai mic detaliu

Cele mai frumoase colțuri de natură și piese de decor pentru fotografii 
memorabile le găsiți la noi

Gătim mereu cu produse premium, proaspete, de cea mai bună calitate, cu o 
atenție deosebită pentru producători locali 

Veți avea la dispoziție echipa noastră de bucătari premiați la concursuri 
naționale și internaționale

La fiecare pas veți conta pe consultanța unei echipe de event manageri cu 
peste 20 de ani experiență în domeniu
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Cele mai mari celebrări ale iubirii au avut loc aici. Castel Ballroom 
este gazda perfectă pentru evenimentele cu invitați numeroși. 
Ringul cufundat pentru maximă vizibilitate și accesibilitate, 
decorul de poveste, scena și dispunerea elegantă a meselor 
rotunde plasează locația în topul sălilor cu capacitate ridicată 
din Iași. 

CAPACITATE: ≈ 500 OASPEȚI
ELEGANȚĂ ȘI UNICITATE

CastelBallroom
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Terasa Turnurilor

CAPACITATE: ≈ 250 OASPEȚI
NATURALEȚE ȘI INTIMITATE

Îmbogățită cu accente de lemn masiv și luminată de ferestre mari, 
Terasa Turnurilor găzduiește evenimente cu note vintage, inspirate 
din natură și nu numai. Datorită culorilor și structurii sălii, senzația 
de intimitate este cu atât mai puternică. Decorațiuni cu teme dintre 
cele mai variate și-au găsit “jumătatea” aici. 
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CAPACITATE: ≈ 140 OASPEȚI
AMPLITUDINE ȘI MĂREȚIE

La petrecerea voastră de nuntă pot dansa fără grijă până în zori 
toți invitații. Sala Regală dispune de o scenă generoasă și de o 
acustică ireproșabilă, aspecte care vor prelungi momentele de 
distracție în cel mai plăcut mod.
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Ușor de personalizat prin decorațiuni și inundată de lumină, Sala 
Coloanelor este ideală pentru un eveniment cu număr restrâns 
de oaspeți. Ringul este încăpător și vizibil din toate zonele sălii, 
ceea ce conferă spațialitate și grandoare.   

. 

13

CAPACITATE: ≈ 55 OASPEȚI
VERSATILITATE ȘI GRANDOARE 

     Coloanelor
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        Venetiana

Ne bucurăm dacă alegeți Sala Venețiană pentru un eveniment 
restrâns și plin de rafinament. Caracterizată de eleganță și 
atenție la detalii, această sală este cufundată într-o lumină caldă 
și un ambient plăcut.

CAPACITATE: ≈ 50 OASPEȚI
RAFINAMENT DESĂVÂRȘIT
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NUNȚI ORGANIZATE 
ÎN ZILELE  DE VINERI
4 preparate - de la 274 lei
3 PREPARATE - DE LA 234 LEI

NUNȚI ORGANIZATE 
ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ
4 preparate - de la 299 lei
3 PREPARATE - DE LA 259 LEI

NUNȚI ORGANIZATE
ÎN ZILELE  DE DUMINICĂ
4 preparate - de la 285 lei
3 PREPARATE  - DE LA 249 LEI

Oferte
nunti

NUNȚI ORGANIZATE 
ÎN ZILELE DE VINERI
4 preparate  - de la 260 lei 
3 PREPARATE - DE LA 220 LEI  

NUNȚI ORGANIZATE 
ÎN  ZILELE DE SÂMBĂTĂ
4 preparate  - de la 285 lei
3 PREPARATE  -  DE LA 245 LEI

NUNȚI ORGANIZATE 
ÎN ZILELE DE DUMINICĂ
4 preparate - de la 285 lei 
3 PREPARATE  - DE LA 245 LEI



2120

IUBEȘTE MEDIUL! 
Optează pentru meniul cu 3 preparate și alătură-te misiunii noastre 
de a reduce risipa alimentară din drag de ziua de mâine.

Gustare imperială  - 70 g

Gustare Rece - 280 g

Gustare Caldă - 300 g sau 

Preparat din pește - 250 g

Preparat principal - 330  g

Specialități din pâine - 75 g

Fructe - 200 g

Tort - 100 g

Prăjituri - 100 g

Open soft drinks (băuturi 

răcoritoare, cafea espresso, 

cappuccino)

MENIUL CU
3 PREPARATE 
CONȚINE:

De la 220 lei

Gustare imperială  - 70 g

Gustare Rece - 280 g

Gustare Caldă - 300 g

Preparat din pește - 250 g

Preparat principal - 330 g

Specialități din pâine - 75 g

Fructe - 200 g

Tort - 100 g

Prăjituri - 100 g

Open soft drinks 

(băuturi răcoritoare, 

cafea espresso, cappuccino)

MENIUL CU 
4 PREPARATE 
CONȚINE:

19

De la 260 lei
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ÎN PLUS!
Vă oferim discount-uri pentru cazarea oaspeților în Hotel la 
tariful de recepție existent la data evenimentului:

30% discount pentru cazarea oaspeților 
în zilele de vineri și duminică

10% discount pentru cazarea oaspeților 
în zilele de sâmbătă

Alte discount-uri speciale:
10% discount la următorul eveniment
organizat de miri în locația noastră

Este important să știți când ne veți alege că:

NU EXISTĂ TAXE SUPLIMENTARE 
Servicii complete, fără costuri ascunse

NU EXISTĂ TAXĂ PERSONAL 

La cerere, găzduim cununii religioase în grădina La Castel

Consultanță în organizarea evenimentului

Apartament matrimonial gratuit pentru
miri în noaptea nunții, șampanie și fructe

Primirea oaspeților cu vin spumant

Pahare personalizate pentru miri

Carte de onoare cadou 

Cutia pentru daruri și suportul 
pentru lumânările de cununie 

4 meniuri gratuite pentru miri și nași

Pentru cununia civilă și religioasă: 
prăjituri, apă, vin spumant și logistică 
(pentru maximum 20 de oaspeți/eveniment)

Degustarea gratuită a meniului ales

Discount-uri la cazarea oaspeților

10 CADOURI DE LA NOI
PENTRU O NUNTĂ DE NOTA 10! 

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
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SERVICII EXTRA:
Decorațiuni și aranjamente florale, 
Candy Bar, Photo Corner etc. oferite de 
Gardenia Events 

Pachete BAR:
Open BAR Premium 
Open BAR Classic
Cocktail BAR 
Cigarette BAR
Wine BAR
Ice Cream BAR
Cheese BAR 

Bufet cu preparate tradiționale românești

Experiență gastronomică tradițional 
românească (proțap sau ceaun)

  

TERMENI ȘI CONDIȚII 

Rezervarea de principiu are valabilitate 7 zile calendaristice, 
timp în care se semnează contractul și se achită avansul;

Cadourile pentru miri sunt oferite din partea casei pentru 
evenimentele organizate în 2021/2022;

Se achită un avans în valoare de 2000 lei la semnarea contractului, iar 
restul de plată se achită la finalul evenimentului;

Nu se percep comisioane sau plăți suplimentare: 
NU EXISTĂ TAXĂ PERSONAL;

Cu 30 de zile înainte de eveniment se stabilește meniul; 

Degustarea preparatelor alese se va face cu cel puțin 
14 zile înainte de data evenimentului; 

Cu 7 zile înainte de eveniment se confirmă numărul aproximativ de 
oaspeți pentru a asigura o comandă suficientă pentru desert;

Cu 3 zile înainte de eveniment se confirmă numărul final de oaspeți 
pentru a comanda preparatele culinare în funcție de meniul ales.

Optați pentru meniul cu 3 preparate și, 
împreună, reducem risipa alimentară. 
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BotezOFERTE

De la 170 lei cu 3 preparate

Beneficii:
Camera pentru bebeluș este gratuită
Consultanță în organizarea 
evenimentului
Discount cazare 10% pentru oaspeți
Cadou surpriză din partea noastră
Cutia pentru daruri și suportul 
pentru lumânare se oferă 
gratuit pentru utilizarea în seara 
evenimentului
Open bar soft drinks nelimitat 
(băuturi răcoritoare/cafea espresso/
cappuccino)

  

Conținut meniu
cu 3 preparate – 170 LEI:

Gustare Rece - 350 g
Gustare Caldă - 300 g sau 
Preparat din pește - 250 g
Preparat principal - 330 g
Specialități din pâine - 75 g
Tort - 100 g
Prăjituri - 100 g
Open soft drinks (băuturi răcoritoare, 
cafea espresso, cappuccino)

  

Meniul include toate componentele din 
meniul de mai sus, la care se adaugă vinul 
alb/rose 750 ml.  

Conținut meniu
cu 3 preparate – 185 LEI:

de aur si argint

OFERTENunta
Beneficii:

Oficierea cununiei religioase 
în grădina La Castel

Verighete din argint gravate cadou

Asigurăm toate cele necesare 
pentru cununia religioasă: 2 kg 
prăjituri, 20 sticle de apă, vin 
spumant și serviciile noastre – 
pahare, farfurii etc. 
(pentru maximum 20 oaspeți)

  

Conținut meniu
cu 3 preparate – 170 LEI:

Gustare Rece - 350 g

Gustare Caldă - 300 g sau 
Preparat din pește - 250 g

Preparat principal - 330 g
Specialități din pâine - 75 g
Tort - 100 g
Prăjituri - 100 g

Open soft drinks (băuturi răcoritoare, 
cafea espresso, cappuccino)

  

De la 170 lei cu 3 preparate/185 lei cu vin inclus (alb/rose 750 ml)
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