
Revelion cu doar 7,8 euro de la Simba Catering
in acest an Simba Catering arunca preturile in aer si propune sibienilor nu una, nu doua ci unsprezece
variante pentru meniul de revelion, cu preturi incepand de la numai 7,8 euro de persoana.
 " Oferta Simba Catering pentru sarbatorile de iarna se doreste a fi cea mai generoasa oferta de pe piata.
Avem 3 pachete speciale: " Masa de sarbatoare de la Simba Catering " – pachet livrari masa de Craciun
sau revelion la domiciliul clientului sau intr-o locatie aleasa de acesta, pachetul " Petrecere de sarbatori cu
Simba Catering " – este un pachet de produse si servicii creat pentru companiile sibiene care doresc sa
organizeze la sfarsitul anului o petrecere in cinstea angajatilor si pachetul " Simba Revelion 2009 ". in
total sunt unsprezece variante de meniu cu preturi de la 7, 8 euro. Credem ca este nu doar o oferta
completa ci mai ales o oferta accesibila tuturor " a declarat pentru Sibiu Standard Iulia Baraitarus –
Banqueting & Event Manager Simba HoReCa.

 Petrecerile pentru companii pot avea loc in oricare din cele 3 locatii Simba Catering: Simba Restaurant
Sibiu (130 locuri), Simba Restaurant Cisnadie (300 locuri), Simba Restaurant Mobil (2000 locuri – cort
unic in Sibiu) sau in orice alta locatie preferata de dumneavoastra.

 Muzica anilor ’80 bate gongul la revelionul Simba Hotel
 Peste o mie dintre cele mai frumoase hit-uri ale anilor ’80 din repertoriul romanesc si international
mixate de DJ, recital live surpriza, un meniu foarte generos si un after party pe data de 1 ianuarie 2008
sunt ingredientele care vor face din revelionul Simba Hotel alegerea cea mai buna pentru a petrece
noaptea dintre ani.

 Pretul meniului este de 270 de lei iar pentru clientii care doresc si cazare Simba Hotel a pregatit o
reducere de 10% din tariful de receptie pentru pachetul de 3 nopti. Petrecerea va avea loc la Simba
Restaurant pe Calea Dumbravii iar rezervarile se pot face incepand de astazi la oricare dintre numerele de
telefon: 0369.426.031 interior 110 sau 115, 0751 153 652 si 0746 14 77 31 sau pe email folosind adresa
office@simbacatering.ro.
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