meniu raﬁnat
open bar cu băuturi ﬁne
muzică live cu Festivo Band
ERE A
muzică cu DJ
C
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obiceiuri de iarnă
accesorii petrecărețe
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File de ton în crustă de susan negru | Asortiment
din brânzeturi cu cireșe negre | Ouă de prepeliță
cu icre negre și roșii | Salată de țelină cu mango
în coșuleț de parmezan | Galantină din piept
de curcan cu trufe și prune uscate | Brânză
Philadelphia în mantie de castravete verde |
Camembert în crustă de nuci | Grisine cu
prosciutto
Medalion din ﬁle de somon cu lup de mare
servit cu sos de șampanie și creveți,
sparanghel verde și roșii deshidratate
Mușchi de porc Wellington cu cremă de hribi,
cartoﬁ dauphine și ardei copți
marinați cu ierburi

Mousse de ciocolată

IVO BA
T
S

550

Selecţie de băuturi răcoritoare
aaaa
Selecţie de sucuri de fructe
a
Apă minerală | platăa
Selecţie de băuturi internaţionale
aaaa
Jack Daniel's Old No. 7
Chivas Regal 12 YO
Finlandia | Grey Goose
Bacardi Oakheart | Bombay Sapphire
Jägermeister
Campari | Martini | Carolans
Selecţie de vinuri Avincis (alb | rose | roșu)
Spumant
Selecție de ceaiuri
Cafea

ND

FE

albă, albă cu seminţe, neagră

Asortiment din brânzeturi cu struguri | Chifteluțe
din piept de pui | Mușchi de casă afumat | Ruladă
ﬂorentină de purceluș | Fetta în crustă de fulgi
de migdale | Mousse de brânză servit în nuferi
de roșii cherry | Somon fume cu capere pe lime
Salată de țelină cu mango servită în coșuleț
Calamari pane | Rulou auriu de curcan
Cocktail de măsline | Ruladă de pui în
crustă de mac | Ardei gras marinat
a

Salată de crudități cu somon fumé | Piept de
pui la grătar servit pe salată de
rucola cu roșii cherry

P

Somon la cuptor cu sos de lămâie
Ceafă frăgezită la cuptor
Piept de curcan la cuptor cu sos gorgonzola
Legume blanșate | Cartoﬁ noisette
Orez sălbatic cu șofran
Salată de ardei copţi | Salată de sfeclă roșie aaaa
cu hrean | Murături asortate
albă, albă cu seminţe, neagră
Mini tarte cu fructe proaspete și
vanilie | Minieclere | Mini cheese
cake cu ciocolată albă și rodii
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Selecţie de băuturi răcoritoare
a
Selecţie de sucuri de fructe a
Apă minerală | plată
Selecţie de băuturi internaţionale a
Famous Grouse | J&B Rare | Finlandia
Bacardi Oakheart | Bombay Sapphire
Jägermeister | Campari | Martini | Carolans
Vin la sticlă alb | rose | roșu
Spumant
Selecție de ceaiuri
Cafea
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