
 
 

 

 

OFERTA REVELION 2023 
 

 

Pachetul de servicii cuprinde : 
- Cazare la Hotel Valea Lui Liman*** intrare 30.12.2022 – ieşire 

02.01.2023(noaptea din 30 decembrie este bonus) 
- Cină in data de 30.12.2022 

-Mic dejun in data de 31.12.2022 
- Cină Festivă de REVELION 2023  

-MUZICA AMBIENTALA LIVE MIHAI BERCIU  
                              -Mic dejun in data de 01.01.2023 

- Cina in data de 01.01.2022  
-Foc de tabără in seara de 01.01.2023 

- Mic dejun in data 02.01.2023 
Valoare pachet  = 1100 lei/pers. 

Valoare pachet pentru copii= 550 lei/copil 
 

Copiii cu varsta de maxim 4 ani dispun de gratuitate la cazare si masa( fara    
                           sa beneficieze de masa sau pat in camera).               

Pentru copiii de peste 4 ani trebuie achitata contravaloarea pachetului 
pentru copil!( meniu la jumatate de gramaj si loc in pat) 

 

 
Rezervarile se fac până în data de 20.12.2022, prin achitarea unui avans de 

40% din suma totală de plată, diferența se achită până în data de 
29.12.2022.  

Anularea se face gratuit pana in data de 15.12.2022. 
Rezervarile se fac în limita locurilor disponibile! 

Check-in-ul se face la ora 12:00, check-out-ul la ora 12:00. 
 

VALEA LUI LIMAN 

307410 Comuna Tomesti, Jud.Timis, Romania 
Rezervari: rezervari@valea-lui-liman.ro 

Receptie 
Tel: 0256 331 488 

Mobil:0735 012 511 

Acceptăm 
tichete de 
vacantă! 



 
 

 

DESFĂŞURĂTORUL MENIURILOR:  
 
Cina in data de 30.12.2022 
 
Sote de pui cu ciuperci 
Cartofi piure 
Salata asortata de muraturi 
Paine 
 
Desert:  

 Mousse de ciocolată asezonat cu înghețată de vanilie si fructe de pădure 
 
Produse de bar: 
- Pălincă de prune 50 ml  
- Afinată de casă 50 ml  
- Bere Haineken 1 st.  
- Vin fiert Cramele Aramic 200 ml  
- Apă minerală/plata 1 l  
- Suc gama Coca Cola 250 ml(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy) 
- Cafea espresso  
 
Mic dejun in data de 31.12.2022- bufet suedez 
 
- Ouă ochiuri  
-Omletă simplă 
- Caşcaval natur  
- Telemea  
- Suncă de Praga  
- Salam uscat 

- Roşii,castraveți,ardei gras  
- Măsline  
- Cafea, ceai de fructe,lapte, apa plata, suc de portocale 
- Unt,gem de casă,miere, fineti 
-Croissant cu unt 
- Pâine pe vatră  

- Cârnăciori prăjiți 

 -Crenvuști 

 
 



 
 

 

 
Meniu Cină Festivă de Revelion  
 
1)Gustare rece :  
- Ciolan afumat în aspic cu sos de hrean 
- Rosie umplută cu salată de vinete proaspete 
- Crispy de pui cu susan 

-Chifteluțe speciale 
- Mozaic de bânzeturi fine 
- Dobos 
- Frigăruie din legume proaspete 
- Cremă de brânză fină pe pat de castravete 
- Cotlet haiducesc  

- Rol șuncă a la rousse 
-Ouă umplute cu pateu de gâscă 
 
2)File de şalău parizian pe pat de rucola cu sos de lămâie (150 gr.) 
 
3) Sărmăluţe bănăţene (4 buc.) 
Bacon la cuptor  
Mămăliguţă românească  
Smântână  
 
4) Preparat de bază:  
- Friptură de curcan ½ 
-Rulou de porc umplut cu ciuperci ½ 
- Cartofi gratinaţi  ½ 
-Legume proaspete la grătar ½ 
- Salată de ardei copt 
- Pâine pe vatră  
 
5) Desert :  
- Tort festiv  
 
Produse de bar: 
-Pălinca de prune 100 ml 
-Afinată de casă 100 ml. 
- Sherridan’s 50 ml. 
-Vin roşu Cramele Aramic 200 ml  
- Vin alb Cramele Aramic 200 ml  
- Bere Haineken 1st  
- Suc gama Coca Cola 250 ml( Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy) 



 
 

 

- Apă minerală/plată  750 ml 
- Prosecco 100 ml  
- Cafea espresso  

-Șampanie pentu copii 
 
Candy bar: 

Sărățele cu brănză si cascaval 
Fructe asortate 
Prăjituri 
 

Mic dejun in data de 01.01.2023- bufet suedez 
 
- Ouă ochiuri  
-Omletă simplă 
- Caşcaval natur  
- Telemea  
- Suncă de Praga  
- Salam uscat 

- Roşii,castraveți,ardei gras  
- Măsline  
- Cafea, ceai de fructe,lapte, apa plata, suc de portocale 
- Unt,gem de casă,miere, fineti 
-Croissant cu unt 
- Pâine pe vatră  

- Cârnăciori prăjiți 

 -Crenvuști 
 

Cina in data de 01.01.2023 
 
Pastrav in malai  
Mamaliguta cu branza si smantana 
Mujdei de usturoi 
Paine 
 
Desert:  
 Clatite cu nuca si miere 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Produse de bar: 
- Pălincă de prune 50 ml  
- Afinată de casă 50 ml  
- Bere Haineken 1 st.  
- Vin fiert Cramele Aramic 200 ml  
- Apă minerală/plata 1 l  
- Suc gama Coca Cola 250 ml(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy) 
- Cafea espresso  
 
Mic dejun 02.01.2023- bufet suedez 
- Ouă ochiuri  
-Omletă simplă 
- Caşcaval natur  
- Telemea  
- Suncă de Praga  
- Salam uscat 

- Roşii,castraveți,ardei gras  
- Măsline  
- Cafea, ceai de fructe,lapte, apa plata, suc de portocale 
- Unt,gem de casă,miere, fineti 
-Croissant cu unt 
- Pâine pe vatră  

- Cârnăciori prăjiți 

 -Crenvuști 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Meniu pentru copii- la jumatate de gramaj 
 
Cina din data de 30.12.2022 
 
Crispy de pui 
Cartofi wedges 
Salata asortata de sezon 
Apa plata/ Suc Gama Coca Cola 250 ml 
 
Desert:  

 Mousse de ciocolată asezonat cu înghețată de vanilie si fructe de pădure 
 

Mic dejun 31.12.2022- bufet suedez 
- Ouă ochiuri  
-Omletă simplă 
- Caşcaval natur  
- Telemea  
- Suncă de Praga  
- Salam uscat 

- Roşii,castraveți,ardei gras  
- Măsline  
- Cafea, ceai de fructe,lapte, apa plata, suc de portocale 
- Unt,gem de casă,miere, fineti 
-Croissant cu unt 
- Pâine pe vatră  

- Cârnăciori prăjiți 

 -Crenvuști 

 
Cină Festivă de Revelion  
 
1)Gustare rece :  
- Rosie umplută cu salată de vinete proaspete 

-Chifteluțe speciale 
- Mozaic de bânzeturi fine 
- Dobos 
- Cremă de brânză fină pe pat de castravete 

- Rol șuncă a la rousse 
-Ouă umplute cu pateu de gâscă 



 
 

 

 
2)Cascaval pane (100 gr.) 
 
3) Sărmăluţe bănăţene (2 buc.) 
Bacon la cuptor  
Mămăliguţă românească  
Smântână  
 
4) Preparat de bază:  
- Snitel din piept de pui pane ½ 
-Piept de pui la grătar ½ 
- Cartofi prajiti ½ 
-Cartofi pireu ½ 
- Salată de varza 
- Pâine pe vatră  
 
5) Desert :  
- Tort festiv  
 
 

Mic dejun 01.01.2023- bufet suedez 
- Ouă ochiuri  
-Omletă simplă 
- Caşcaval natur  
- Telemea  
- Suncă de Praga  
- Salam uscat 

- Roşii,castraveți,ardei gras  
- Măsline  
- Cafea, ceai de fructe,lapte, apa plata, suc de portocale 
- Unt,gem de casă,miere, fineti 
-Croissant cu unt 
- Pâine pe vatră  

- Cârnăciori prăjiți 

 -Crenvuști 
 

Cina in data de 01.01.2023 
 
Frigaruie din piept de pui cu legume 
Pilaf de orez 
Salata de castraeti murati 
Paine 



 
 

 

Apa plata/ suc gama Coca-Cola 250 ml 
 
Desert:  
 Clatite cu nuca si miere 
 
 
 

Mic dejun 02.01.2023- bufet suedez 
- Ouă ochiuri  
-Omletă simplă 
- Caşcaval natur  
- Telemea  
- Suncă de Praga  
- Salam uscat 

- Roşii,castraveți,ardei gras  
- Măsline  
- Cafea, ceai de fructe,lapte, apa plata, suc de portocale 
- Unt,gem de casă,miere, fineti 
-Croissant cu unt 
- Pâine pe vatră  

- Cârnăciori prăjiți 

 -Crenvuști 
 

 


