
Cum alegi
restaurantul
de nunta?
58 de intrebari cheie



Este disponibila data pe care o doriti?
Care este capacitatea salii? Care este numarul maxim de invitati disponibil?
Care sunt pachetele lor de nuntă și ce este inclus in fiecare dintre acestea?
Se pot desfasura si alte evenimente in ziua respectiva? Exista mai multe sali?
Care sunt orele de start si de incheiere a evenimentului?
Care va fi spatiul disponibil efectiv? Restaurantul/ballroomul, zona de
cocktail,garderoba?
Există o zonă amenajata destinată fumatului?
Exista zone exterioare de care se pot bucura invitatii? (terasa/gradina)Cate
toalete sunt disponibile pentru fiecare gen? 
Toaletele vor fi folosite doar de catre invitatii dumneavoastra sau sunt la comun
cu alte sali?
Exista generator pentru situatii de urgenta?
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Informatii Generale 



Cum este aranjata sala in mod standard pentru numarul dumneavoastra
estimat de invitati?
Exista fotografii de la alte nunti cu un numar similar de persoane?
Se poate viziona sala cand este amenajata pentru o alta nunta?
Cine va fi persoana de contact in ziua nuntii? 
Ce tipuri de mese vor fi folosite? Rotunde/dreptunghiulare/patrate?
Care este numarul de ospatari ce vor servi la nunta? Cati bucatari se ocupa
de prepararea mancarii?
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Amenajarea salii 



Când puteți începe să decorați salonul de nunta?
Există restricții de decorare?
Ce decorațiuni oferă locul?
Ce include un aranjament standard al mesei?
Cine se ocupa de meniurile de mancare si bauturi? Dar de place carduri?
Câți oameni pot sta la o masă?
Cum arata scaunele care vor fi folosite in cadrul evenimentului?
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Decoratiuni 



Cate feluri de mancare se servesc la nunta? Puteti renunta la vreunul?
Care este modalitatea de servire? Portii individuale, platouri, bufet?
Exista bucatarie proprie sau mancarea va fi in regim catering?
Exista posibilitatea unei degustari inainte de semnarea contractului? Daca da,
care ar fi costul acesteia?
Exista meniuri pentru vegetarieni? Dar pentru persoane cu regim alimentar
special?
Ce fel de mancare se serveste pentru copii si care sunt costurile acestor meniuri?
Ce tipuri de meniuri vor fi servite pentru staff (formatie, cameraman, fotograf)
si la ce costuri?
Care sunt orele recomandate pentru servirea felurilor de mancare?
Care este numarul de portii extra cu care se pot pregati cei de la locatia de
nunta?
Cate seturi de tacamuri vor fi utilizate pentru servire?
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Meniul 



Bautura este inclusa in pretul pachetului de nunta?
Care este regimul de servire a bauturilor de nunta? Open-bar, la comanda,
cantitati limitate?
Ce tipuri de bauturi sunt incluse in fiecare pachet?
Locatia lucreaza cu un barman profesionist?
Puteti procura in regim propriu bauturile de nunta? Daca da, exista taxa de
dop?
Există restricții privind tipul sau cantitatea de alcool care trebuie servită?
Cum va fi pastrata bautura pentru a fi servita la temperatura potrivita?(in
special vinul)
Restaurantul dispune de gheata, lamai etc. pentru servirea bauturilor?
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Bautura



Tortul este inclus in pachetul de nunta?
Oferă un cuțit pentru taierea tortului?
In cazul in care va aduceti tortul de nunta, cand poate fi adus si unde va fi
depozitat? E nevoie de avize/certificate de conformitate?
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Tort 

Muzica
Puteți aduce o trupă sau DJ? Care este locul de amplasare al acestora?
Exista un sistem intern de sonorizare ce poate fi folosit?  Boxe, microfoane
etc.?
Câți oameni poate gazdui ringul de dans?
Exista tipuri de muzica neagreate?
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Care este costul total și care sunt conditiile pentru rezervarea datei?
Exista posibilitatea platii in rate?
Care este politica lor de anulare?
Cand se va achita complet evenimentul si prin ce mijloace de plata?
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Plata

Cazare
Există disponibilitate de cazare peste noapte sau parteneriate cu hoteluri
locale?
Care sunt tarifele camerelor?
Există o reducere pentru rezervarea unui numar mai mare de camere?
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Unde parchează oaspeții și câte locuri sunt disponibile?
Există un cost de parcare?
Parcarea este exclusiva pentru invitatii de la evenimentul dumneavoastra sau
este comuna? In cel de-al doilea caz, cate locuri va pot rezerva pentru oaspetii
dumneavoastra?
Parcarea este pazita?
Exista serviciu de valet parking?
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Parcare



E USOR SA-TI
ALEGI
LOCATIA!
Cauta pe VineNunta.ro toate
ghidurile pentru alegerea
furnizorilor pentru nunta!
Distractie placuta!


