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MENIU 
-servire la farfurie-
400 lei | persoană

Selecție de brânzeturi fine servite cu fructe
60/40 gr.

SELECTIE DE ANTREURI
File de ton în crustă de susan negru 50 gr.

Spumă de fois gras cu trufe 50 gr.
Roast beef servit pe salată de crudități și anghinare 50 gr. 

Asortiment de brânzeturi fine și struguri în crustă de fistic 50 gr. 
Ou de prepeliță poșat, în mantie de piept de rață 50 gr. 
Tartină cu brânză Philadelphia și somon fume 50 gr. 

Mousse de avocado servit în tartă 50 gr. 
Ardei gras marinat 30 gr. 

         380 gr. 

PREPARAT DIN PESTE
File de lup de mare cu sos de șampanie și creveți 

și orez basmati cu șofran
150/50/150 gr. 

FEL PRINCIPAL
Mușchi de porc în crustă de ierburi, cu cremă de hribi și 

garnitură de cartofi dulci și roșii deshidratate
200/150/150 gr. 

ASORTIMENT DE PANIFICATIE
albă, albă cu seminţe, neagră  120 gr.

DESERT
Mousse de ciocolată

120 gr.

OPEN BAR
- nu există limită pentru cantitatea de băuturi consumată -

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe

Apă minerală | plată
Selecţie de băuturi internaţionale

Jack Daniel's Old No. 7 | Chivas Regal 12 YO 
 Finlandia | Grey Goose 

Bacardi Oakheart  | Bombay Sapphire | Jagermeister
 Campari | Martini | Carolans
Selecţie de vinuri românești

Gramma Fetească albă (sec) | Hermeziu Cabernet Sauvignon (sec) | Casa de Vinuri 
Cotnari Fetească Neagră (sec) 
Spumant Colocviu la Praga

Selecție de ceaiuri
Cafea
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MENIU 
-bufet suedez-

300 lei | persoană

SELECTIE DE ANTREURI
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

SALATE COMPUSE
Salată de crudități cu somon fumé

Piept de pui la grătar servit pe salată de rucola cu roșii cherry
Salată caprese

PREPARATE CALDE
Somon la cuptor cu sos de lămâie

Ceafă frăgezită la cuptor
Piept de curcan la cuptor cu sos gorgonzola

GARNITURI
Legume blanșate
Cartofi noisette

Orez sălbatic cu șofran

SALATE 
Salată de ardei copţi 

Salată de sfeclă roșie cu hrean 
Murături asortate 

ASORTIMENT DE PANIFICATIE
albă, neagră, albă cu seminţe  

DESERT
Mini tarte cu fructe proaspete și cremă de vanilie 

Mini cheese cake cu ciocolată albă și rodii 
Mini eclere 

OPEN BAR
- nu există limită pentru cantitatea de băuturi consumată -

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe

Apă minerală | plată
Selecţie de băuturi internaţionale

 Famous Grouse | J&B Rare | Finlandia
Bacardi Oakheart | Bombay Sapphire  | Jägermeister 

 Campari | Martini | Carolans
Vin la sticlă alb | rose | roșu

Spumant Cricova
Selecție de ceaiuri

Cafea
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