BECAUSE WE DO MAGIC

M

agic Place reprezintă alegerea perfectă pentru organizarea unor evenimente festive memorabile. Situat într-un cadru natural
deosebit, în parcul Moghioroș, într-o clădire nouă cu un design modern și spectaculos, Magic Place vă pune la dispoziție atât
o echipă completă de profesioniști în organizarea de evenimente sociale, petreceri private și festivitați, cât și un spațiu modern,
elegant și versatil menit să acomodeze evenimente personalizate.
Sala Fashion, având o suprafață de 550 mp și o capacitate de până la 300 de persoane, decorată într-un stil high class cu accente încântătoare grație candelabrelor de cristal, ușor adaptabilă unor evenimente tematice, este ideală pentru a sărbatori alături de invitații dumne
voastră cele mai frumoase momente, unice în viața fiecăruia dintre noi.
Tiffany, cea de-a doua sală, decorată boem elegant, care recrează stilul sofisticat al anilor ’60, pune în valoare cel mai frumos moment din
viață și transformă fiecare eveniment într-un scenariu cu happy end. Cu o suprafață de 300 mp și o capacitate de până la 130 de persoane,
sala Tiffany poate fi cadrul intim în care veți sărbători acele ocazii speciale pe care să vi le amintiți cu drag , de fiecare dată.
Recepția cu lounge unde se poate organiza primirea oaspeților, foyer-ul de la etaj, terasele pentru cocktail-uri, cele două baruri moderne,
multifuncționale și sofisticate crează ambientul perfect pentru orice invitat.
Magic Place – locația ideală pentru recepții intime cât și pentru ceremonii fastuoase, este special conceput pentru a pune la dispoziția
clienților o gamă completă de servicii speciale în organizarea acestor evenimente, precum: parcare subterană, camera miresei, garderobă,
sistem de sonorizare și lumini ambientale, aranjamente complete pentru sală, decorațiuni florale.
La Magic Place, o echipă dedicată de specialiști, este mereu pregătită să vină în întâmpinarea cerințelor dumneavoastră și să organizeze
de o manieră impecabilă până în cele mai mic detaliu, evenimentele speciale din viața dumneavoastră.

BECAUSE WE DO MAGIC!

bine ați venit și felicitări!

D

acă răsfoiți broșura noastră, înseamnă că sunteți la un pas de a
începe o frumoasă călătorie de viață în doi. Și cum orice călătorie
memorabilă are nevoie de inspirație și know-how în planificare,
ne face o deosebită plăcere să vă punem la dispoziție locația și expertiza
Magic Place în organizarea de nunți. Alegerea unei teme și a unei locații
perfecte pentru nunta dumneavoastră poate fi una dintre cele mai dificile
și importante decizii, pentru că această alegere va dicta, în mare măsură,
reușita evenimentului.
De aceea, Magic Place vă pune la dispoziție o echipă completă de specialiști
în organizarea de nunți, a căror misiune este una singură: transpunerea în
realitate a unei nunți de vis, care se va desfășura impecabil și care va recrea în
detaliu conceptul de eveniment dorit. Pentru că, prin serviciul Signature Events,
Magic Place vă oferă posibilitatea de a organiza o nuntă custom-made,
creată special pentru dumneavoastră. Consilierii noștri vă vor fi alături pe
întreg procesul de organizare și desfășurare, oferindu-vă asistență personalizată
în alegerea temei, a meniului, decorațiunilor și tuturor serviciilor necesare pentru
ca nunta dumneavoastră să fie o experiență individuală memorabilă.
La Magic Place, absolut orice detaliu este personalizabil: de la meniul
care poate fi creat de la zero împreună cu magicienii noștri în bucătărie, la
aranjamente florale atent concepute pentru a ilustra stilul care vă definește și
momente artistice rafinate. Mai mult decât atât, evenimentul va fi conceput
astfel încât să se plieze perfect pe bugetul dumnevoastră, ceea ce vă garantează
eficiență în managementul costurilor.
Vă așteptăm la Magic Place pentru a crea împreună magia unei zile
de neuitat!

Alina Borcea
Director General

delicii de bun gust
Magic Place are propriul său magician al bucătăriei - Chef Executiv
Hristu Prevenda, promotor de peste 20 de ani al bucătăriei gourmet cu arome tradiționale și elemente de fusion cuisine. De origini
aromân, Hristu Prevenda utilizează pasiunea ca ingredient secret al
tuturor preparatelor sale și iubește provocarea de a crea inclusiv meniuri personalizate în funcție de preferințele dumneavoastră.

M

ă încântă să fiu unul dintre cei care contribuie la reușita uneia dintre cele mai frumoase zile din viața fiecărui
cuplu aflat la început de drum. De aceea, investesc întreaga mea pasiune și creativitate în fiecare preparat, pentru ca rezultatul să fie o joacă perfectă de arome, texturi și culori, de modern și tradițional, de dulce și acrișor, de familiar și necunoscut. Vă invit să alegeți
cu încredere unul dintre meniurile pe care vi le propun sau să deveniți
partenerul meu în bucătărie și să creăm împreună un meniu original,
prin serviciul Signature Events al Magic Place”.

Chef Hristu Prevenda

signature events
Indiferent de natura evenimentului, de buget și preferințe, echipa Magic Place va fi alături de dumnevoastră pe întreg
procesul de planificare, organizare și implementare.
Prin serviciul Signature Events by Magic Place vă puteți crea meniul în funcție de preferințele culinare și bugetul dvs.
În plus puteți beneficia de o selecție proprie și crea un pachet personalizat de băuturi. Prin acest serviciu unic, și prin experiența și
expertiza echipei noastre vă oferim consiliere în identificarea nevoilor dumneavoastră, stabilirea direcțiilor de acțiune și a
implementării proiectului cu succes. Serviciul oferă consultanță în elaborarea unui concept personalizat al evenimentului, stabilirea decorului și a elementelor de entertainment, negocierea și personalizarea ofertei și serviciilor, coordonarea
completă cu echipa de implementare și servicii. Nimic nu va fi lăsat la voia întâmplării, specialiștii noștri fiind experți în
verificarea elementelor de decor, alegerea aranjamentelor florale, a echipamentelor proprii, a scenei, echipamentelor de
sunet și lumini, a echipei de suport și securitate, a serviciului de catering și servire, elementelor de semnalistică, parcare
precum și curățenie.
Astfel, în funcției de tipul și anvergura evenimentului, echipa Magic Place vă va ajuta să luați cele mai eficiente și bune
decizii pentru a gestiona timpul și bugetul dvs. în scopul creării unor petreceri desăvârșite. Pentru că la Magic Place ne
propunem să creăm și găzduim cele mai frumoase povești, să oferim servicii impecabile pentru evenimente cu adevărat
memorabile într-un loc și o atmosferă magică.

Secretul amintirilor fermecate: NUNȚILE TEMATICE
Fiecare nuntă desăvârșită are o temă centrală, care dictează atmosfera,
decorațiunile și desfășurarea evenimentului. Aceasta poate fi inspirată
din viața și pasiunile dumneavoastră, poate fi dictată de culorile care
vă plac, poate recrea atmosfera unei ere cu care rezonați sau poate fi
dictată de stilul locației unde evenimentul va avea loc.
Specialiștii Magic Place vă vor consilia în alegerea și implementarea
temei, indiferent dacă veți opta pentru un concept custom-made sau
dacă veți alege una din temele aflate în trend-ul internațional actual:

1. Hollywood Chic:
o recepție glam, în stilul somptuoaselor petreceri “Hollywood
cocktail”, cu un bufet de lux menit să satisfacă cele mai pretențioase și eclectice gusturi: de la sushi bar și hors d’oeuvre, la candy bar,
nunta cu servire tip bufet fiind un unic și delicios concept pe piața
din România.

2. Tiffany’s:
o nuntă elegantă și boemă, pe măsura stilului desăvârșit pe care
fermecătoarea Audrey Hepburn l-a consacrat pe ecrane.

3. Shabby Chic:
mixul de elemente romantic vintage, culori pastel și infuzii de rusticism britanic va crea atmosfera perfectă pentru încununarea poveștii voastre de iubire.

4. Crystal Wedding:
superbe candelabre și suporți de cristal, aranjamente florale
impresionante, grație și eleganță pură. Acestea sunt ingredientele
cheie dacă îți dorești o nuntă high-class.

5. Flower Power:
o feerie de culori grație artei florale pe care specialiștii și furnizorii
noștri o vor ridica la rang de perfecțiune.

6. Fairytale:
o nuntă romantică, inspirată din povestea ta preferată, care te va
purta pe un tărâm diafan, cu prinți, prințese și dorințe împlinite.

7. The New Rustic:
lemn, pânză, in, materiale naturale, atmosferă veselă și informală,
pentru cupluri care iubesc eleganța simplității.

8. The New Vintage:
pentru că tot ce e vechi are un parfum aparte, o nuntă de inspirație
vintage te va transpune într-o lume plină de farmec, dantelă și istorii de neuitat.

9. Green Garden:
dacă vrei ca natura să-ți fie martor, alege acest concept jovial, în care
arcadele de flori și decorațiunile de mușchi de copac te vor purta
pe un tărâm fermecat, unde iubirea înflorește nestingherită.

meniu silver

nuntă 55 euro*

botez 45 euro*

gustare
Mini frigăruie de crudități; Ruladă de curcan cu sparanghel;
Ciuperci quatro formaggi; Salată de pește afumat;
Mini frigăruie caprese; Roast beef cu muștar Dijon;
Canapé cu creveți marinați; Canapé cu somon fume unt și roșii
uscate; Canapé cu mousse de brânză și ardei copt

MENIUL NUNTĂ INCLUDE 4 FELURI DE MÂNCARE
MENIUL BOTEZ INCLUDE 3 FELURI DE MÂNCARE

pește
Păstrăv grill servit cu orez cu legume și lămâie

tradițional
Sărmăluțe în foi de varză cu mămăliguță, costiță crocantă,
smântână și ardei iute

fel principal
Mixed Grill piept de pui și ceafă de porc;
Cartofi copți cu rozmarin; Salată de varză albă

TORTUL FESTIV ESTE INCLUS ÎN PREȚUL MENIULUI
* Prețurile includ TVA

meniu gold

nuntă 60 euro*

botez 55 euro*

gustare
Canapé cu mascarpone și salamuri italienești; Canapé cu anchois,
capere, roastbeef și ou de prepeliță; Canapé cu butterfish marinat
în vinegretă de zmeură și sfeclă roșie; Canapé cu prosciutto
mascarpone și pepene galben; Meatball cake cu semințe;
Terină de somon cu butterfish și lămâie; Terină de pui cu spanac;
Spiedini de roșii cherry și mozzarelline

MENIUL NUNTĂ INCLUDE 4 FELURI DE MÂNCARE
MENIUL BOTEZ INCLUDE 3 FELURI DE MÂNCARE

pește
Somon la cuptor cu crustă de mac și susan,
pe pat de piure de mazăre și mentă;
risotto și legume julienne caramelizate

tradițional
Sărmăluțe în foi de varză cu mămăliguță, costiță crocantă,
smântână și ardei iute

fel principal
Mușchi filé împănat cu bacon și usturoi;
Ruladă de pui cu spanac; Rulouri de cârnăciori proaspeți;
Cartofi wedges crocanți; Salată iceberg cu morcov și lămâie

TORTUL FESTIV ESTE INCLUS ÎN PREȚUL MENIULUI
* Prețurile includ TVA

meniu platinium

nuntă 70 euro*

botez 65 euro*

gustare
Tartă de pește cu ierburi aromate; Galantină duet pui și porc cu ciuperci;
Meatball cake cu semințe; Canapé cu roșii cherry mozzarella și pesto;
Canapé cu butterfish, alge marine, mousse de brânză și prosciutto;
Canapé roastbeef, cremă de brânză și ou de prepeliță;
Canapé cu somon afumat și roșii uscate; Canapé cu piept de rață afumat
și ardei copți; Canapé cu salam chorizo și prosciutto

MENIUL NUNTĂ INCLUDE 4 FELURI DE MÂNCARE
MENIUL BOTEZ INCLUDE 3 FELURI DE MÂNCARE

pește
Duet de somon și doradă cu legume fresh
la grătar marinate și lămâie

tradițional
Duet de sărmăluțe de porc în foi de varză și de curcan
în foi de viță cu mămăliguță, costiță crocantă,
smântână și ardei iute

fel principal
Mușchi de vită; Cotlet de miel în crustă de fistic;
Piept de rață pe pat de spanac; Piure de cartofi în infuzie
de mentă și praz crocant; Salată mix de verdețuri mediteraneene
cu aceto balsamico și ulei de măsline

TORTUL FESTIV ESTE INCLUS ÎN PREȚUL MENIULUI
* Prețurile includ TVA

open bar
standard 12 euro*
WHISKEY

premium 15 euro*
WHISKEY

Jim Beam; Johnny Walker Red

Chivas Regal; Jack Daniel's Tennessee

VODKA

VODKA

CREMĂ DE WHISKEY

CREMA DE WHISKEY

Finlandia
Carolans
LOCAL

Țuică; Pălincă
INTERNAȚIONAL

Campari; Aperol; Martini
GIN

Beefeater
VIN

Domeniile Ostrov
SOFT

Gama Pepsi-Cola, Mirinda, 7up, Apă tonică
APĂ

Apă minerală naturală plată și carbogazoasă
SUCURI NATURALE

Portocale, portocale roșii, mere, merișor, piersici
COCKTAIL BAR

Long drinks, coktails alcoholic & non alcoholic
CAFEA & CEAI

Absolut

Bailey’s / Sheridan’s
LOCAL

Pălincă de Maramureș; Țuică
GIN

Beefeater
ROM

Havana Club
INTERNAȚIONAL

Campari; Aperol; Martini Red / White; Tequila Olmeca;
Jagermeister
BERE

Tuborg / Carlsberg
VIN

Domeniile Ostrov Prestige
SOFT

Gama Pepsi-Cola, Mirinda, 7up, Apă tonică
APĂ

Apă minerală naturală plată și carbogazoasă

Espresso
Ceai

Portocale, portocale roșii, mere, merișor, piersici

VIN SPUMANT

ENERGIZANT

La întâmpinare și la momentul tortului

SUCURI NATURALE

Red Bull

COCKTAIL BAR

Long drinks, coktails alcoholic & non alcoholic
CAFEA & CEAI

Espresso, Cappuccino, Caffe Latte, selecție Ceaiuri
VIN SPUMANT

* Prețurile includ TVA

Prosecco
(la întâmpinare și la momentul tortului)

pachete de nuntă
Magic Place a pregătit pentu dumneavoastră 4 pachete de nuntă special create pentru ca ziua mult așteptată să decurgă perfect, lipsită
de griji și plină doar de amintiri frumoase. Indiferent de pachetul ales, veți beneficia de consultanță specializată pe întreaga durată a
pregătirii evenimentului:
pachet standard - meniu mâncare și băutură Open Bar Standard, tort, decor sală și aranjament floral
Standard Silver: 67 euro/pers

Standard Gold: 72 euro/pers

Standard Platinium: 82 euro/pers

pachet premium - meniu mâncare și băutură Open Bar Premium, tort, decor sală, aranjament floral
BONUS - hostess întâmpinare invitați
Premium Silver: 70 euro/pers

Premium Gold: 75 euro/pers

Premium Platinium: 85 euro/pers

pachet all inclusive - Pachet Premium + servicii foto, servicii video, set 100 poze în timpul petrecerii, slide show cu
pozele mirilor proiectat pe durata petrecerii
All Inclusive Silver: 95 euro/pers All Inclusive Gold: 100 euro/pers

All Inclusive Platinium: 110 euro/pers

pachet extravagance - Pachet All Inclusive + limuzină (1h), recepție invitați cu amuse bouche, macarons și prosecco, candy bar, paharele mirilor și nașilor, lumini arhitecturale, fum greu, gheață carbonică, podium scenă, DJ
Extravagance Silver: 115 euro/pers

Extravagance Gold: 120 euro/pers

Extravagance Platinium: 130 euro/pers

candy bar
ÎNCEPÂND CU 5 EURO/PERS
O explozie de culoare și arome ce îi va încânta pe cei mici și mari deopotrivă:
macarons, minunate mini prăjituri și dulciuri artizanale făcute de către cei mai iscusiți cofetari, cake pops și pie pops felurite, meringue pops și
cupcakes ce se topesc în gură, biscuiți glazurați cu decor delicat din pastă de zahăr sau rafinate mousse verinne și panna cotta - toate din cele mai
proaspete și naturale ingrediente. La cerere, candy bar-ul poate fi combinat și cu fructe.
* Prețurile includ TVA

sala fashion

sala tiffany

Adresă: Str. Drumul Taberei, Nr. 115, Sector 6, București
www.magic-place.ro

office@magic-place.ro
MagicPlaceEvents

Tel.: +40.733.912.005

