


Despre noi



Suntem o echipă unită, care și-a propus să creeze 
o experiență gourment completă pentru iubitorii
de preparate italienești originale. Așa ne-a venit
ideea de a organiza diferite evenimente tematice,
de la Serate până la Live Cooking Shows.

Seriozitatea 
echipei SARA Events



Principalele evenimente pe care le organizăm sunt:

Serate 

Mese private & Brunch

Cursuri si evenimente de degustare de vin

Evenimente corporate 

Cheese Bar

Live Cooking Show&cooking classes

Produsele SARA: produse BIO, Gradina SARA, 

Enoteca SARA



Un local perfect pentru serile 
de socializare, prieteni și 
mâncare bună. 

Ideea seratelor ne-a venit atunci când ne-am 
dat seama că, mâncarea și atmosfera bună 
unesc oamenii, iar de atunci nu ne-am oprit. 
De la evenimente deja cunoscute în rândul 
celor care ne vizitează, precum 10amici&10vini 
până la serate dedicate unor preparate, cum 
ar fi: Carne Argentina, brânzeturilor Occelli sau 
fructelor de mare, organizăm serate tematice 
găzduite de restaurantele SARA din Bucuresti.

Seratele





Un nou mod prin care să-ți 
livrăm gustul SARA oriunde 
te afli. Descoperă savoarea 
preparatelor și bucură-te 
de o experiență nouă în 
confortul propriei locuințe.

Ne mândrim că pe lângă celălalte 
evenimente pe care le organizăm pentru 
dumneavoastră în restaurantele noastre, 
am creat conceptul meselor private SARA: 
pentru acasă, evenimente speciale sau 
simple reuniuni între prieteni. 

Mese private & Brunch 



Cursuri și evenimente de 
degustare de vin

Am gândit acest tip de eveniment pentru toți 
iubitorii de vinuri, dar și pentru cei care vor să 
experimenteze și să cunoască lumea acestora. 
Îți garantăm o atmosferă care te va teleporta în 
lumea magică a Italiei.

Degustare de vin





Ne-am gândit și la cei care vor să organizeze 
evenimente speciale, întâlniri de business 
sau reuniuni la birou. Conceptul de SARA 
Corporate vă oferă experiență unică și diferită 
atunci când vine vorba de a te simți bine cu 
colegii de la birou.

Corporate





CHEESE
BAR

Vă punem la dispoziție 
o selecție de brânzeturi
și specialități din carne 
premium italiene care vor 
gâdila papilele gustative ale 
fiecărui invitat.

Platourile cu brânzeturi italiene și alte 
specialități gourmet, devin din ce în ce 
mai populare în rândul evenimentelor 
private, oferind o atmosferă și o 
experiență aparte invitaților.

Cheese Bar





Live cooking show 
& cooking classes

Un concept inovator 
extrem de apreciat dedicat 
demonstrațiilor culinare

Bucătarii SARA oferă un show inedit în 
cadrul căruia puteți descoperi secretele 
din spatele preparatelor noastre, 
combinația de gusturi și arome precum și 
arta de a asambla farfurii inedite.
O experiență din care nu numai că veți 
pleca cu informații utile pe care să le 
folosiți mai departe, dar și o experiență 
care te va face să te întorci la noi din nou 
și din nou și din nou.



Produse BIO 

și Grădina 

Mereu am mers pe principiul că mâncarea 
delicioasă unește oamenii, iar atunci când 
vine vorba despre preparatele noastre, 
ne-am gândit mereu cum ne-am dori să 
fie pentru noi o masă de succes la un 
eveniment. Pentru acest lucru, echipa 
noastră a ales să folosească numai 
produse de calitate aduse chiar din Italia 
de la antreprenori locali. 

Ne mândrim cu faptul că, avem o grădină 
proprie unde creștem roșii și alte mirodenii 
specific italienești care sunt îngrijite cu 
grijă și pasiune de fermierii noștri! Am 
ales această metodă pentru a oferi mereu 
calitatea produsului final și un gust și miros 
autentic italian.



restaurant & more 
GOURMET - STEAMED FOOD - PIZZA 



Enoteca SARA numără peste 200 de 
etichete biologice din renumitele regiuni 
viticole ale Italiei. Ne mândrim cu faptul 
că, fondatorul restaurantelor SARA deține 
și el o gamă de vinuri, sub denumirea 
de La Luna Del Casale de care te vei 
îndrăgosti din prima. 

Enoteca




