
 

Evenimentul tău în mijlocul naturii!
Christmas Party

începândde la 55
euro

/pers



Povestea Lagoo

Povestea Lagoo a pornit din dorința
noastră de a reda oamenilor bucuria de a
petrece timp în mijlocul naturii. 
 
Am adăugat concepte din cele mai fresh,
atenție la detaliile care contează și multă
dedicare din partea coordonatorilor de
eveniment. 
 
Iată rețeta de succes Lagoo Events!



 

Peisaje superbe în mijlocul
naturii

 
6 hectare spațiu Outdoor

 
Ponton plutitor pe Lacul Snagov

- super instagramabil spot!
 

Zonă lounge pe terasă cu mese
tip cocktail

 
Bar iluminat Lagoo





MENIU FESTIV

 
ANTREU

 
FEL PRINCIPAL

 
DESERT

31
euro

/pers +TVA 5%
Meniurile prezentate sunt informative, nu sunt obligatorii,

acestea putând fi personalizate, în funcție de gusturi și
preferințe, în orice fel.



ANTREU
PLATOU RECE VEGGIE

 
  salată de cartofi
  zacuscă
  ciuperci umplute
  brânză
  gogosari umpluți 
  ouă umplute

 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

PLATOU RECE MEAT
 

    leber
    tobă 
    șunculiță 
    caltaboș 
    șorici
    ceapă 
    branză
    ouă umplute 
    piftie de porc

 



FEL PRINCIPAL

Sarmale de post
 

Sarmale de porc
 

Pomana porcului cu
mămăligă și murături

asortate
 

Friptură cu legume la
tavă

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.



DESERT

Plăcintă cu mere
 

Plăcintă cu brânză
 

Cozonac

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.





MENIU OPEN BAR



BĂUTURI NON-
ALCOOLICE

Coca Cola 
Coca Cola Light

Fanta
Sprite
Kinley 
Cappy
Nestea
Santal

Apa plată
Apă minerală

Selecție Ceaiuri
Cafea

BĂUTURI  ALCOOLICE

Shooteria de pălincă
 

Vin fiert
 

Țuică fiartă
 

Bailey’s
 

Vodka Absolut
 

Rom Havana

15
euro

/pers +TVA 19%
9

euro
/pers +TVA 5%



ZIUA DE IGNAT

SAVOARE

Gustă pomana porcului 
în mijlocul naturii.

AUTENTICITATE

Trăiește experiența
autentică de Ignat.

TRADIȚIE

Descoperă una dintre cele
mai vechi tradiții românești.

600
euro
TVA

inclus

Ofertă specialăLa achiziția Zilei deIgnat, avețipachetul ANTREU + DESERT la 15 euro + TVA 5%
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Open bar alcoolic și nonalcoolic

Farfurie suport Gold
 
Un chelner/20 persoane
 
 

Setting standard salon
(mese/scaune/iluminat)
 
Ghirlande exterioare

Transport gratuit
dus-intors

 



#lagoodlife

Ca în orice eveniment,  
povestea nu se încheie aici...



Unde ne găsiți?

FACEBOOK

 

INSTAGRAM

 

WEBSITE

 

Ne găsiți în Comuna Snagov, pe Șoseaua
Ghermănești sau 
accesând direct

Lagoo Snagov pe hartă.Scanează QR code și

deschide 

direcționale Waze!

Click me!

https://www.facebook.com/lagoosnagov/
https://www.facebook.com/lagoosnagov/
https://lagoo.ro/
https://www.instagram.com/lagoosnagov/
https://www.facebook.com/lagoosnagov/
https://lagoo.ro/


Meet Our Team
EVENT PLANNER:Mihaela Istrate+40 725 589 542mihaela.istrate@lagoo.ro

EVENT PLANNER:Ramona Nicolae+4 0771 264 207ramona.nicolae@lagoo.ro


