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Centrul de evenimente
ONE LIFE EVENTS

Amplasat la numai 5 minute de centrul Bucureștiului, în vecinătatea pasajului 
Orhideea și a râului Dambovița, într-o zonă urbană modernă și foarte accesibilă, 

centrul de evenimente ONE LIFE EVENTS este locul în care veți regăsi cele mai 
variate opțiuni pentru organizarea unei nunți memorabile. Cele 4 săli de evenimente 

poat găzdui petreceri festive pentru un număr cuprins între 60 și 1800 de invitați, 
într-o atmosferă ce poate varia de la intim și romantic până la clasic și chiar grandios.

One Life Events va oferă posibilitatea de a accesa un set de servicii și facilități 
integrate, dedicate evenimentului pe care îl organizați: 120 de locuri de parcare 

oferite gratuit invitaților evenimentului, servicii de pază și protecție personalizate la 
cerere, echipamente audio și video profesionale la cele mai înalte standarde, 
dimensionate perfect pentru fiecare salon, precum și o echipă profesionistă și 

eficientă pentru suport tehnic și logistic. Și pentru că siguranța fiecărui eveniment 
este pentru noi o prioritate, locația noastră deține autorizația ISU 

valabilă pentru 2020-2021.

Pentru o evaluare a disponibilității saloanelor și a necesităților dumneavoastră, 
consilierii noștri de evenimente vă stau la dispoziție la numerele de telefon 

0790 077 707 sau 0790 077 400.



CLUB





CLUB



Cea mai antrenantă petrecere de nuntă
Salonul CLUB

Distracție fără limite, bună dispoziție și emoții la cel mai înalt nivel. 
O petrecere de nuntă cu prieteni și pentru prieteni, în club.

Având o suprafață totală de 1200 mp, în Salonul Club pot fi organizate 
petreceri de nuntă pentru 700 de invitați așezați la mese sau 1800 de 

persoane pentru un party de anvergură, privat.

Acest spațiu elegant și strălucitor este ideal pentru un eveniment 
măreț, atât la propriu cât și la figurat. Luminile și efectele speciale, 

panourile led strălucitoare și un decorul de excepție vor garanta buna 
dispoziție a tuturor invitațiilor.



RESERVE



O nuntă de vis în
Salonul RESERVE

Cu o suprafață totală de 300 mp și spații vitrate ample, salonul 
Reserve poate acomoda până la 120 de invitați. păstrând în același 

timp un spațiu generos pentru  ringul de dans.

Designul luminos și original, amenajarea asimetrică, cu insule atent 
dispuse, mobilier și decorațiuni diverse, fac din Reserve un loc primitor, 

în același timp intim, dar și cuprinzător, potrivit pentru 
un eveniment reușit. 



CLASSIC



Eleganță clasică
Salonul CLASSIC

Decorul elegant, efectele de lumini ambientale în nuanțe ce pot fi 
personalizate fac din salonul Classic un loc intim, cald și, totodată, un 

spațiu potrivit pentru orice tematică de nuntă. 

Salonul dispune de o suprafață totală de 462 mp, putând acomoda 
220 de invitați așezați la mese sau până la 300 de persoane pentru un 

coctail party. Salonul poate fi configurat conform dorințelor 
organizatorilor astfel încât să satisfacă orice exigențe.



LOUNGE



Intim și cochet
Salonul LOUNGE

Salonul Lounge combină într-un mod eficient și echilibrat toate 
ingredientele necesare unui eveniment măreț, dedicat unui număr 

mai mic de invitați.
Amenajările interioare, mobilierul din lemn masiv precum și efectele de 

lumină ambientală și sunet fac din acest spațiu locul ideal pentru 
organizarea unor petreceri de nuntă intime și deosebit de antrenante.

În cei 200 mp ai salonului Lounge, pot fi organizate petreceri cu până la 
60 de invitați așezați la mese, păstrând spațiu suficient și pentru un 
ring de dans generos. Salonul Lounge poate fi configurat în funcție de 
necesități, incluzând un sistem LED dinamic, bar propriu rafinat, scenă 

pentru muzică live și chiar o instalație de sonorizare, demnă 
de un adevărat spectacol.



MENIU EVENIMENTE – PREMIUM
APERITIV 

Ruladă de pui cu susan
Ruladă de purcel cu verdețuri

Tapenade de măsline și anchovies
Bresaola (vită) cu cremă din brânză premium

Coșulet de branzaturi aromate
Somon fume - iceberg wrap

Mini frigăruie de roșii cherry și mozzarella bocconcini
Pancake cu crema Philadelphia și struguri

Rulou de castravete
Mix de măsline și condimente

Vol-au-vent umplut cu icre de crap

PEȘTE

TRADIȚIONAL
Sărmăluțe cu bacon crocant, mămăliguță, 

ardei iute și smântână

CARNE
Mix grill (file de porc, piept de pui și cârnat proaspăt)

Cartofi la cuptor / cartofi Dauphinoise
Sos de piper

DESERT
Tort

Fructe proaspete
Mix de alune și covrigei sărați

Asortiment de chifle coapte în casă

OPEN BAR
SOFT DRINKS

Prosecco la întâmpinare
Apă plată minerală Bucovina 750ml

Răcoritoare gama Pepsi 250ml
Suc Natural Prigat de mere, portocale, cramberry, 1l

Cafea Lavazza

VIN ALB / ROȘU
Budureasca Exuberant 750ml alb, rose, roșu

Crama Ceptura Astrum Cervi 750ml

BĂUTURI SPIRTOASE
Whiskey: Chivas 12 years old, Jameson; Vodka: Absolut
Gin Beefeter, Campari, Cinzano, Limoncello, Carolans

LONG DRINKS
Whiskey Cola, Campari Orange, Campari Soda, Gin Tonic

COCKTAIL & SHOOTS
Manhattan, Carusso, Black Rusian, Orange Sour, Godfather

Kamikaze, Brain Damage, B52

NON ALCOOLIC COCKTAILS
Green Apple, Safe Grenadine, Wild Cherry, Rainbow

DECORARE SALON
Fețe de masă și huse de scaun; aranjamentele florale pe 

fiecare masă și pe prezidiu; covor roșu la intrare; zonă special 
amenajată pe terasă cu mese de cocktail pentru discuții / 

cafea / fumat etc., ospătari, barman, personal de pază, 
garderobieri; șocuri de parcare; echipe 

de  curățenie  pentru toată 
durata evenimentului

File de cod
Legume la abur

Piure de morcovi și lipie crocantă

File de cod
Mix de salate verzi

Mămăliguță

TOTAL: 70 eur /pers, TVA inclus
Pachetul conține: meniu mâncare, open bar, decorare salon, 

aranjamente flori artificiale, bufet fructe, servicii personal



MENIU EVENIMENTE – GOLD
APERITIV 

Turnedo din icre de știucă
Mascarpone, Cedar 
și crispy bacon stick

Mușchiuleț de porc cu ierburi Provence
Cremă de ton cu capere în coșuleț de înghețată

Cremă de avocado cu creveți în barcuță; Roșii cherry
Somon fume învelit în castravete cu arome asiatice

Mix de brânzeturi Rocquefort și Gorgonzola, 
pe biscuit crocant

PEȘTE
Somon în crustă de susan negru și crevete Tiger

Legume la grătar
Mix de salate verzi

TRADIȚIONAL
Sărmăluțe cu bacon crocant, mămăliguță, 

ardei iute și smântână

CARNE

DESERT
Tort

Fructe proaspete
Mix de alune și covrigei sărați

Asortiment de chifle coapte în casă

OPEN BAR
SOFT DRINKS

Prosecco la întâmpinare
Apă plată minerală Bucovina 750ml

Răcoritoare gama Pepsi 250ml
Suc Natural Prigat de mere, portocale, cramberry, 1l

Cafea Lavazza

VIN ALB / ROȘU
Budureasca Exuberant 750ml alb, rose, roșu

Domeniul Coroanei Elite

BĂUTURI SPIRTOASE
Whiskey: Chivas 12 years old, Jameson; Vodka: Absolut
Gin Beefeter, Campari, Cinzano, Limoncello, Carolans

LONG DRINKS
Whiskey Cola, Campari Orange, Campari Soda, Gin Tonic

COCKTAIL & SHOOTS
Manhattan, Carusso, Black Rusian, Orange Sour, Godfather

Kamikaze, Brain Damage, B52

NON ALCOOLIC COCKTAILS
Green Apple, Safe Grenadine, Wild Cherry, Rainbow

DECORARE SALON
Fețe de masă și huse de scaun; aranjamentele florale pe 

fiecare masă și pe prezidiu; covor roșu la intrare; zonă special 
amenajată pe terasă cu mese de cocktail pentru discuții / 

cafea / fumat etc., ospătari, barman, personal de pază, 
garderobieri; șocuri de parcare; echipe

de curățenie pentru toată 
durata evenimentului

Pulpă de rață confiată
       Cartofi piure cu trufe        

Cartof fondant

Vită la cuptor sau grătar
                 Inele de ceapă
  Cartofi Dauphinoise

Legume la grătar

TOTAL: 75 eur /pers, TVA inclus
Pachetul conține: meniu mâncare, open bar, decorare salon, 

aranjamente flori artificiale, bufet fructe, servicii personal
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