
DANCING LOBSTER 
CORPORATE EVENTS - PRIVATE EVENTS - PRIVATE DINERS 

events



SNACK BUFFET 
28 €/PERS. - minim 50 persoane

Canapé - presunto porco preto și pepene galben
Canapé  - chouriço, cașcaval și măsline verzi
Canapé - salpicão, mozzarella și struguri albi

Canapé - creveți panko cu sos cocktail 
Canapé - Vol-au-vent cu salată de crab
Canapé - creveți picanți cu mousse de avocado 
Canapé – conuri cu mousse de ton 
Wrap cu somon fume
Pateuri de cod – pasteis de bacalhau

Wrap cu piept de pui 
Empadas cu carne de vită angus
Canapé – curmale învelite în bacon

Canapé – guacamole cu nachos
Vol-au-vent cu salată de ciuperci
Quiche vegetarian

Mini pastel de nata 
Mousse de caramel
Mousse de ciocolată
Panna cotta cu fructe de pădure

SELECȚIE GUSTĂRI:
Brânzeturi/mezeluri:

Fructe de mare și pește:

Carne:

Vegetarian: 

 
DESERT: 



Canapé - presunto și pepene galben
Canapé - chouriço, cașcaval și măsline verzi
Canapé - salpicão, mozzarella și struguri albi

Canapé - creveți picanți cu mousse de avocado
Canapé - creveți panko și sos cocktail 
Pateuri cu creveți  - rissóis de camarão
Pateuri de cod – pasteis de bacalhau
Wrap cu somon fume
Wrap cu piept de pui
Wrap cu pate de ton

Empada cu carne de vită angus
Frigăruie cu mușchiuleț de porc și ananas

Quiche vegetarian
Nachos cu pasta guacamole
Măsline portugheze

Salată Caprese 
Salată Caesar 
Salată cu ton 
Selecție crudități

I. SELECȚIE GUSTĂRI :
Brânzeturi/mezeluri:

Fructe de mare și pește: 

Carne:

Vegetarian:

Salate:

Chifla albă 50g/ Chiflă neagră 80g / Mini pesmeți

BUFET PERSONALIZAT
35 €/PERS. - minim 50 persoane



File de lup de mare cu sos antiboise
File de pește spadă cu creveți și sos de fructe de mare
Bacalhau com natas (cod portughez la cuptor cu sos alb și cartofi)
Curry de pește și fructe de mare cu lapte de cocos

Piept de rață cu piure de porumb si reducție de vin de porto
Felii mușchiuleţ de porc la cuptor cu sos gravy
Cotlete de berbecuț la cuptor cu tocană de mazăre

Lasagna cu spanac și ricotta
Ratatouille la cuptor

Angus Roast beef cu sos de piper verde și ciuperci (+5,00 €/ pers.)
Caracatiță la cuptor cu “migas de broa” (+6,00 €/ pers.)
Pește Grouper cu sparanghel și sos cremos (+8,00 €/pers)

Orez alb aromat;
Cartofi la cuptor;
Legume mediteraneene la cuptor;

Stridii portugheze 
Creveți sălbatici natur

II. SELECȚIE PREPARATE CALDE (LA ALEGERE 3 PREPARATE)
Pește: 

Carne:

Vegetarian:

     ** Extra-cost: 

GARNITURI:

SELECȚIE FRUCTE DE MARE (+13,00 €/ PERS.)

BUFET PERSONALIZAT
(CONTINUARE)



Prețurile includ TVA
Taxa pe servicii de 12% nu este inclusă în pret.

 
5 €/ PERS.* - minim 30 persoane
BUFET DESERTURI

Panna cotta cu fructe de pădure
Tort de ciocolată
Tort de biscuiți
Fructe feliate

Mini pastel de nata
Selecție de Macarons
Mousse de caramel
Mousse de ciocolată

 



Queijo Ilha Azores - São Miguel 
Queijo de Vaca e Ovelha
Queijo Seia Amanteigado 
Queijo Seia Picante
Queijo Cabra curado

Parmesan
Emmentaler
Roquefort
Brie

Salsichão Porco Iberico Bolota
Chouriço porco Iberico Bolota
Presunto porco preto Alentejano

Marmeladă de gutui
Nuci, caju, migdale
Felii de mere
Struguri 
Crackers

BRÂNZETURI PORTUGHEZE: 

BRÂNZETURI INTERNAȚIONALE: 

MEZELURI:

SELECȚIE EXTRA:

CHEESE & CHARCUTERIE 
Portuguese Gourmet
 
 
11 €/PERS.* - minim 30 persoane

Prețurile includ TVA
Taxa pe servicii de 12% nu este inclusă în pret.



Prețurile includ TVA
Taxa pe servicii de 12% nu este inclusă în pret.

 
30 €/ PERS.* - minim 30 persoane
SEAFOOD STATION
 

Tartar de ton roșu
Salată de caracatiță 
Midii vinagrette
Carapace de crab

Stridii portugheze natur
Creveți sălbatici
Langusta Mozambique
Ceviche de biban de mare



PACHETE BĂUTURI

WELCOME DRINK (3€/PERS.)
Vin spumant brut Alb/Rosé

Vin de Porto Tawny & White Ferreira Dona Antónia Reserva 
 

BAUTURI NON-ALCOOLICE (7€/PERS.)
Apă plată și minerală Bucovina

Răcoritoare gama Pepsi
Suc portocale, mere, cranberry
Bere Carslberg Fara Alcool 0,33l

Coffee Bar
Espresso, Cappuccino, Caffe Latte, Ceai

 
 

 

BĂUTURI ALCOOLICE (22€/PERS)
 

Meniu vinuri
Prosecco DOC

Vin alb - Planalto Reserva Douro Casa
Ferreirinha (Portugalia) 0,75l

Vin roșu - Esteva Douro Casa Ferreirinha (Portugalia)  0,75l
Vin rosé – Muralhas Rosé (Portugalia) 0,75l 

Bere
Carslberg 0,33l
Guinness 0,33l

Băuturi spirtoase
Vodka Absolut

Whiskey Jack Daniel’s Black
Gin Beefeater
Rom Bacardi

Bitter Campari
Aperol Spritz

Bailey’s Irish Cream 
Kahlua

Jägermeister
Triple Sec

 
* Mix long drinks, cocktail-uri și shot-uri din băuturile

incluse în pachet



CORPORATE EVENTS - PRIVATE EVENTS - PRIVATE DINERS 

Meniuri Festive



MENIU FESTIV 
 

Vol-au-vent cu salată de crab
Vol-au-vent cu salată de ciuperci
Creveți panko cu sos cocktail
Creveti picanti cu mousse de avocado
Conuri cu pate de ton
Cosulețe cu guacamole
Canapé - presunto și pepene galben
Canapé - chouriço, cașcaval și măsline verzi
Selecție de brânzeturi și mezeluri gourmet

Cod portughez confiat cu flan de spanac și brânză maturată de oaie Queijo da
Serra, nuci pecan și piure de cartof dulce cu rozmarin
File de biban de mare la cuptor cu piure de mazăre, morcovi glazurați cu
semințe de mac și confit de ceapă
File de pește Grouper afumat la grătar cu sos cremos de porumb, cartofi mov și
salată de sparanghel și căpșune (+8,00 €/pers)

Piept de rață cu reducție de vin de porto și piure de porumb
Cotlete de berbecuț la cuptor cu tocană de măzare, ciuperci sotate cu rozmarin,
morcovi baby și fulgi de migdale
Steak Wellington cu reducție de vin de porto Tawny, legume de sezon și cartofi 
 Hasselback (+8,00 €/pers)

BUFET APERITIVE:

FEL PRINCIPAL LA ALEGERE
Pește (un preparat la alegere)

Carne (un preparat la alegere)

BUFET DESERTURI
 

 
75€/PERS.* - minim 30 persoane



PACHET BĂUTURI
 

WELCOME DRINK
Vin spumant alb/ rosé
Vin de Porto Tawny & White
BAUTURI NON-ALCOOLICE
Apa plată și minerală Bucovina
Răcoritoare gama Pepsi
Suc portocale, mere Santal
COFFEE BAR
Espresso, Cappuccino, Latte, Ceai
BERE
Bere Carslberg Draught
Bere Carslberg Fara Alcool 0,33l
MENIU VINURI
Vin alb - Planalto Reserva Douro Casa Ferreirinha (Portugalia) 0,75l
Vin roșu - Esteva Douro Casa Ferreirinha (Portugalia)  0,75l
Vin Rosé – Muralhs Rosé (Portugalia)  0,75l
Vin Spumant Brut/ Rosé  0,75l
BAUTURI SPIRTOASE
Vodka Absolut
Whiskey Jack Daniel’s Black
Gin Beefeater
Rom Bacardi
Bitter Campari
 
Mix long drinks, cocktail-uri și shot-uri din băuturile incluse în pachet.
 

 
inclus în prețul meniului festiv

 
Aperol
Bailey’s Irish Cream
Kahlua
Jägermeister
Triple Sec
 



Dacă apreciezi fructele de mare și vrei ca prietenii, colegii
sau partenerii de afaceri să simtă din plin atmosfera
vacanțelor în Portugalia, contactează-ne pentru organizarea
evenimentului tău la Dancing Lobster.
 
Cu o capacitate de 100 de persoane în amplasamentul
standard al meselor sau 150 de persoane în configurația cu
mese de cocktail, restaurantul Dancing Lobster este
suficient de încăpător pentru a aduna laolaltă toți oamenii
dragi și, totodată, suficient de intim pentru a asigura
atmosfera familială.
 
De la designul premiat al restaurantului și atmosfera
relaxantă, la meniul cu pește și fructe de mare și servirea
impecabilă, toate elementele contribuie la organizarea unui
eveniment de care îți vei aminti cu plăcere.
 



 0770 690 886 
contact@dancinglobster.ro

 

WWW.DANCINGLOBSTER.RO



*   Toate prețurile includ TVA, sunt exprimate în euro și se vor calcula la cursul BNR din data facturării.
** Bufetul cu deserturi, cheese & charcuterie și seafood bar-ul sunt extensii ale bufetului principal și nu pot fi contractate
individual.
 
Exclusivitate restaurant - Pentru închirierea exclusivă a restaurantului, se poate aplica o taxă suplimentară. 
Entertainment - La cerere, putem facilita contractarea unor servicii de entertainmet, precum: animatori, decoratori, dj,
echipament audio-vizual, band-uri etc.
Parcare - Automobilele  pot fi parcate în locurile special amenajate din incinta complexului Pescariu Sports & SPA, iar
tichetele de parcare vor fi validate în incinta restaurantului, înainte de plecare. 
 
Avem rugămintea de a ne comunica numărul aproximativ de persoane cu 10 zilei înainte de data stabilită pentru
eveniment;
Numărul final de participanți va fi confirmat cu 2 zile înainte de eveniment;
În cazul în care numărul de participanți depășește numărul confirmat, facturarea va fi ajustată în consecință;
Meniul va fi confirmat cu 7 zile înainte de data stabilită pentru eveniment;
Informațiile cu privire la alergeni vor fi transmise înainte de alegerea meniului.
 
Este interzisă introducerea alimentelor sau băuturilor din exterior, fără acordul reprezentanților restaurantului;
Orice pagubă asupra facilităților, comportamentul incorect sau utilizarea ce contravine politicii noastre, precum și plata
tuturor reparațiilor necesare ca urmare a acestora va fi responsabilitatea  clientului.
 

CONDIȚII ȘI INFORMAȚII GENERALE


