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Ce e asta, unde e asta, ce ar mai fi???

Casa Fermierului este cu adevarat o locatie de nunta gata sa gazduiasca de la 150 pina la 360
de oaspeti, avind si un spatiu generos pentru orchestra si dans. De la grandoarea candelabrului
central pina la candoarea decoratiunilor de masa, Casa Fermierului surprinde prin atentia
deosebita acordata detaliilor. Restaurantul este situat intr-un decor de poveste, avind
deschidere la piscina si la un parculet amenajat intr-un stil romantic. Piscina este prevazuta cu
un havuz care poate fi locul ideal pentru primul dans al mirilor. Organizarea nuntilor cu
decoratiuni de nunta elegant, personal calificat, bucatarii utilate cu utilaje moderne, generatoare
de curent, aer conditionat, garderoba etc. In ziua nuntii te transformi din mire si mireasa in rege
si regina ceea ca va sugeram este sa va alegeti bine palatul in care vei sarbatori marea
schimbare la care te-ai decis, sa tea jute sa simti povestea nu si stresul unor pregatiri. Alege
Casa Fermierului , un restaurant cu stil si o atitudine aparte, o bucatarie excelenta si o
deservire profesionista. Spatiul si capacitatile profesioniste al restaurantului nostru satisfac
exigentile sarbatorii dumneavoastra, fie aceasta nunta,cumatrie,banchet ,petrecere corporativa.
Dispunem de o parcare comoda bine pazita, calitatea bucatelor nationale va vor incinta , la fel
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ca si deservirea la nivel inalt. Va vom intilni ca pe cel mai important oaspete si vom crea o
atmosfera calda si placuta. Deci daca visati la o nunta de neuitat atunci Casa Fermierului este
alegerea ideala pentru orice gust si dorinta. Situate pe traseul Chisinau-Balti, kilometrul 72,
intr-o zona perfect amenajata , localul e Solutia perfecta pentru cei care apreciaza luxul
libertatii.

P.S. Va rugam sa faceti rezervarile cu timp inainte, pentru 2015, e cam ocupat.
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