
Evenimentul tău special
exact așa cum ți-l dorești:

elegant, spectaculos, de
neuitat.

ARCA Resort, Comuna Blăgești,
Județul Bacău



Amplasat pe domeniul de 130ha al resortul-
destinație ARCA, Foliage reunește servicii de
înaltă clasă într-un spațiu rafinat, pentru o
experiență care surprinde fiecare simț.

Am creat Foliage ca pe un spațiu
idilic al experiențelor fericite. 

Ne alăturăm visului tău!
La Foliage, aducem împreună toate
ingredientele unui eveniment perfect: de la
concept, organizare, meniu, servire și până
la micile detalii care vor picta cele mai
frumoase amintiri pentru tine și invitații tăi. 



De ce să alegi
Foliage?

Suprafață vitrată generoasă, ce permite
contopirea spațiului natural cu interiorul. 

Design-ul minimalist, dar elegant al sălii,
cromatica echilibrată și rafinată, detaliile ce
oglindesc mărturia naturii în modernitate,
toate se completează într-un tot care inspiră.

Localizare într-un cadru natural deosebit, pe
domeniul de 130 ha al resortului-destinație ARCA.

Pavilion spațios, de 5oo mp, și o capacitate de
până la 250 de persoane.



De ce să alegi
Foliage?

În limita disponibilității, vă oferim posibilitatea de
cazare în cadrul complexului și acces la experiențele
și facilitățile ARCA.

De asemenea, în zonă există mai multe opțiuni de
cazare potrivite pentru invitații dumneavoastră. 
Pentru o listă cu variante posibile, vă rugăm să ne
contactați.

Parc și zonă de promenadă care se prelungește
deasupra lacului cu un ponton de 184 mp. 

Consilieri profesioniști care vă vor sta la dispoziție
pe tot parcursul evenimentului.

4 variante de meniu festiv cu preparate rafinate,
create de Chef Ștefan Popescu.



Millefeuille cu gouda, cheddar și șuncă
Terina măcelarului în crustă de alune cu fistic

Tortilla cu salam de Sibiu și ardei copt
Icre de casă în tartină

Coșuleț de parmezan cu roșii cherry multicolore și feta
Păstrăv afumat pe polenta cu roșii uscate
Salată de vinete în coșulețe de sfeclă roșie

Cupe de castraveți cu pate de ficat de casă cu unt
Spumă de morcovi cu coriandru

Chifteluțe de pui cu parmezan și ulei de măsline
 
 

File de păstrăv proaspăt a la plancha
Legume crocante la cuptor

Piure de țelină cu trufe
Sos Choron

 
 

Sarmale în foi de viță de vie și varză
Mămăliguță cu trufe

Bacon crocant
Smântână și ardei iute

 
 

Ceafă de porc marinată și gătită încet la cuptor
Ruladă din pulpă de pui

Cartofi wedges
Morcov în crustă de alune

Sos de muștar

Meniu nuntă
Bronze



Meniu nuntă

Silver

Profiterol cu mousse de foie gras
Rillette de păstrăv cu cremă de brânză cu lime

Terină de curcan cu ardei copt, spanac și smochine
Tartină cu icre de manciuria

Tartar de somon cu chantilly și cremă de brânză
Brie crocant cu chutney de ceapă roșie

Roast beef cu cremă de hrean și muștar Dijon
Frigărui de prosciutto, pepene galben și mozzarella ciliegine

Con cu salată de creveți și avocado
Bărcuță de cartofi noi cu năut și pesto

Terrina de brânză cu struguri, miez de nucă în jeleu de ardei roșu
 

 
File de sturion proaspăt gătit încet

Piure de dovleac plăcintar
Caviar de linte neagră
Ciuperci chanterelles

Sos de șampanie
 

 
Sarmale în foi de viță de vie și varză

Mămăliguță cu trufe
Bacon crocant

Smântână și ardei iute
 

 
Mușchiuleț de porc și pulpă de rață comfit

Cartofi dauphinoise
Piure de mazăre

Sos demi-glace cu prune uscate



Panna cotta de foie gras cu spumă de caise și coacăze roșii
Parfe de somon afumat cu crustă de lime și alune de pădure

Mini choux cu brânză Roquefort și nuci pecan
Terină de cerb împănată cu slănină

Creveți cu struguri în țepușă cu salsa în tartină
Ouă de prepeliță cu icre negre

Rillette de rață cu jeleu de muștar boabe
Terină de somon cu sturion și tentacule de calamari

Rulouri de legume la grătar cu migdale și ulei de măsline
Brânză de capră gratinată cu chipsuri de mere

Terină cu jamon serrano, sparanghel și cremă de parmezan
 
 

File de somon cu sparanghel proaspăt la grătar
Spumă de piure de conopidă cu trufe

Cartofi mov la cuptor
Sos chermoula

 
 

Sarmale în foi de viță de vie și varză
Mămăliguță cu trufe

Bacon crocant
Smântână și ardei iute

 

 
Cotlet de berbecuț în crustă de ierburi aromatice

Saltimboca de curcan
Ciuperci porcini în unt

Ardei roșu copt
Cartofi noi zdrobiți cu rozmarin

Sos de coacăze roșii
 

Meniu nuntă

Gold



Terină de foie gras cu chutney de mango
Somon fume cu spumă de avocado și icre de manciuria

Creveți tiger miso în crustă panko
Bresaola Fagottini cu mascarpone și gorgonzola

Sushi in Verrina
Terină de rață cu fistic și trufe

Mini quiche cu scoici Saint Jacques
Tartină de brânză de capră și piept de rață afumat

Humus cu avocado tempura și jeleu de rodie
Ton cubic cu crustă de alune, ridiche neagră și cremă de wasabi

 
 
 

Ton în crustă de susan negru cu lime
Creveți tiger miso
Piure de păstârnac

Brocoli în unt
Chipsuri de cartofi mov și sos bisque

 
 

Sarmale în foi de viță de vie și varză
Mămăliguță cu trufe

Bacon crocant
Smântână și ardei iute

 

 
Mușchi de vită argentinian cu escalope de foie gras

Cartofi fondant
Fenicul caramelizat

Petale de ceapă rumenite
Spanac tânăr
Sos de vin

 

Meniu nuntă

Platinum



La ARCA, ne-am luat natura complice și am
construit un resort-destinație în care liniștea
și aventura deopotrivă, plăcerile cu gust și
relaxarea se împletesc pentru o experiență
completă!



Contact:

MARIUS PALADE
+40 742 99 55 55
foliage@arca-resort.ro
www.arca-resort.ro/foliage

Vă rămânem cu drag la dispoziție pentru
orice întrebări și pentru vizite ale locației.


