






FACE CLUB BUCHAREST  
 
Situat în cadrul centrului expozițional Romexpo, Face Club impresionează atat prin design, cât și prin 
dotările ce sunt completate de un ansamblu de produse și servicii premium dedicat evenimentelor 
exclusiviste. Cu o suprafață de 2.200 mp și autorizație ISU finală pentru 2.000 de persoane, locația a fost 
gândită pentru orice tip de eveniment, având o logistică modulară si fiind echipata cu cele mai 
performante echipamente tehnice la ora actuala, pe piata. Scena, extrem de generoasa ca si spatiu, are 
180 mp si permite sutinerea de concerte, live band-uri si momente artistice inedite. Pe ecranele LED 
imense, dispuse pe 600 mp se pot proiecta imagini spectaculoase tematice, oferind clienților o 
experiență vizuală unică. Parcarea proprie poate susține prezența a peste 400 de mașini, beneficiind, la 
cerere, și de serviciul de valet parking. 
Club Face organizeaza cu succes:                           
1. Petreceri private de companie 
2. Conferinte  
3. Team-buildinguri 
4 Lansari de produse/brand 
5. Prezentari de moda 
Desi locatia a fost inaugurata de curand, a gazduit deja petreceri anuale ale celor mai mari companii din 
tara. Pentru a viziona filmul de prezentare, click aici. 
 











OPEN BAR 
 
WELCOME DRINK: ASTI MARTINI 
Whiskey DEWAR’S 
Vodka FINLANDIA 
Gin BOMBAY SAPPHIRE 
Campari 
Rom BACARDI CARTA BLANCA 
Tequila PEPE LOPEZ SILVER 
Baileys 
JAGERMEISTER 
Bere (Carlsberg) 
Vin Alb Pinot Grigio 
Vin Roze Pinot Grigio 
Vin Rosu Cabernet Savignon 
Soft drinks (gama Coca Cola) 
Sucuri naturale (gama Granini) 
Apa plata / minerala (gama Dorna) 
 
Toate long drinks-urile & shot-urile pe baza produselor din meniu 
 



BUFET SUEDEZ  
 
Aperitive reci:  
Bruscheta cu Camembert si caise confiate 
Gravlax cu sfecla si citrice pe crispy toast 
Tarta rustica cu rosii si ierburi 
Crostini cu piept de curcan si dulceata de fructe rosii 
Finger cu branza de capra, ceapa caramelizata si rozmarin  
Tapenada de masline verzi si negre cu rosii uscate la soare  
Bruschetta cu legume coapte si sweet chilli  
Salata de morcovi cu seminte si dressing de portocala  
Salata de pui caramelizat cu rodie si masline negre 
Salata Waldorf 
Feluri principale:  
Frigarui de pui Golden parmezan 
Cuburi din piept de porc afumat caramelizat 
Placinta calda cu spanac si bacon 
Crochete de peste cu sos de lamaie 
Cartofi la cuptor cu seminte de mustar  
Legume la gratar cu balsamico si patrunjel  
Salata de varza rosie si alba  
Desert : 
Prajiturele de casa asortate 
Mini strudel cu mere  
Fructe proaspete  
  
 











PENTRU INFORMATII SI VIZIONARI 
 
+40 736 101 122 
corporate@faceclubbucharest.com 
www.faceclubbucharest.com 
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