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www.vilaursutismana.ro
Vă  invităm  să  vizitaţi  frumoasele  meleaguri  gorjene  şi  veţi  vedea  interesantele  chei  de  pe  valea 

Sohodolului, casa unde s-a născut marele sculptor Constantin Brancuşi, şi nu în ultimul rând puteţi admira 
operele de artă din Târgu-Jiu, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinutului.

Apoi pentru reculegere puteţi vizita Mănăstirea Tismana.
 Nu departe de mănăstire într-un peisaj mirific, departe de tumultul vieţii obişnuite găsiţi Vila Ursu, locul 
unde stresul dispare şi vă puteţi găsi liniştea.

Tariful de cazare este de doar 35lei/zi/persoană în cameră dublă, sau garsonieră la tariful de 110lei/zi şi 
are 1 pat matrimonial şi 1 canapea extensibilă iar pentru cei care formează grupuri pot beneficia de 1,2 sau 3 
locuri de cazare gratuite. Vila dispune de restaurant propriu cu meniuri diversificate, terasă pe malul apei, 
posibilitatea organizării de foc de tabară  şi preţuri pentru toate buzunarele! Tarifele sunt orientative: pentru 
micul dejun = 10lei/zi pentru prânz sau cină = 25lei/zi.

Grupuri de elevi, pelerini şi nu numai sunt aşteptaţi aici cu mâncăruri alese, pe gustul tuturor şi cu multă 
voie bună! Pentru mese festive şi banchete vă propunem următorele variante:



Meniu Vila Ursu

Varianta 1

APERITIV RECE
 Rulada din piept de pui
 Crochete din piept de pui
 Rulada de porc cu spanac
 Buseuri cu susan
 Icre de crap pe pat de lamaie
 Rosie umpluta cu telemea

APERITIV CALD
 Peste pane cu orez cu 

legume

MENIU PRINCIPAL
 Frigarui asortate
 Cartofi gratinati
 Salata (varza/ asortata 

rosii+castraveti/ muraturi 
asortate)

DESERT
 Bautura racoritoare
 Tiramisu
 Cafea

Pret: 60 lei

Meniu Vila Ursu

Varianta 2

APERITIV RECE
 Rulou cu salata a la russe
 Telemea
 Buseuri cu susan
 Rosie umpluta cu salata de 

vinete
 Icre pe pat de ardei
 Rulada din cotlet de porc
 Crochete de cascaval

APERITIV CALD
 Pastrav cu mamaliga si 

mujdei

MENIU PRINCIPAL
 Pulpa de pui / Cotlet de porc
 Cartofi taranesti cu costita
 Salata de varza

DESERT
 Bautura racoritoare
 Prajitura de casa
 Cafea

Pret: 60 lei

Meniu Vila Ursu

Varianta 3

APERITIV RECE
 Pastrama de porc
 Sunculita taraneasca
 Salata de vinete
 Telemea oaie
 Ceapa rosie
 Muschiulet afumat
 Carnati traditionali

APERITIV CALD
 Cascaval pane cu ficatei

MENIU PRINCIPAL
 Ceafa de porc / Cotlet de 

porc
 Orez sarbesc
 Salata asortata (rosii + 

castraveti/ varza+morcovi/ 
muraturi asortate)

DESERT
 Bautura racoritoare
 Inghetata cu fructe confiate
 Cafea

 

Pret: 60 lei
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