MENIU 1

155 lei/persoană

B
!
Spumant Cricova servit cu pișcoturi
S
Mușchiuleţ de casă afumat 50 gr.
Mousse de brânză servit în tartă 50 gr.
Asortiment de brânzeturi (telemea, cașcaval) 70 gr.
Castraveţi, ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 50 gr.
Crochete de pui cu susan 50 gr.
Rulou din piept de pui cu mozarella 50 gr.
Măsline negre și verzi 30 gr.
Somon servit pe lămâie 50 gr.
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr.
450 gr.
P
Sărmăluţe învelite în foi de varză și viţă de vie
servite cu mămăliguţă, costiţă, smântână și ardei iute
150/200 gr.
F
Mușchiuleţ de porc împănat cu costiţă și usturoi și piept de pui la
cuptor cu sos de piper roșu, servit cu garnitură de cartoﬁ la
cuptor cu unt și mărar și salată de castraveţi muraţi
200/150/100 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

MENIU 2

165 lei/persoană

B
!
Spumant Cricova servit cu pișcoturi
S
Mușchiuleţ de casă afumat 50 gr.
Calamari pane 50 gr.
Rulou auriu de curcan 50 gr.
Rulou de șuncă umplut cu brânzeturi 50 gr.
Mousse de brânză servit în nuferi de roșii cherry 50 gr.
Fetta în crustă de fulgi de migdale 50 gr.
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 40 gr.
Ruladă ﬂorentină din mușchi de porc 50 gr.
Măsline negre și verzi 30 gr.
420 gr.
P
Piept de pui cu sos Roquefort și nuci servit cu legume blanchate
200/150 gr.
F
Purceluș rulat, frăgezit la cuptor, servit cu cartoﬁ noisette
și salată de castraveţi muraţi
200/150/100 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

MENIU 3

175 lei/persoană

P
Sosirea ﬁecărui invitat va ﬁ marcată de cocktail-uri colorate:
Campari Orange (campari, suc de portocale)
Mojito (lime, zahăr brun, rum, frunze de mentă, Sprite)
Bellini (suc de piersici, șampanie, sirop grenadine)
Kir Royal (șampanie, lichior caise)
Grand Mimosa (suc de portocale, șampanie, Campari)
S
Fetta în crustă de fulgi de migdale 50 gr.
Salată de vinete în tartă 50 gr.
Frigărui din șvaiţer cu boabe de struguri 50 gr.
Chifteluţe din piept de pui cu susan 50 gr.
Salată de ţelină cu somon fume 120 gr.
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 30 gr.
Măsline negre și verzi 30 gr.
Mușchiuleţ de casă afumat 50 gr.
Rulou auriu de curcan 50 gr.
480 gr.
P
Pulpe de pui cu brânză feta și ardei copţi servite cu
garnitură de varză roșie caramelizată
200/200 gr.
F
Duet de mușchiuleţ de porc cu piept de curcan servit cu
garnitură de cartoﬁ la cuptor cu ierburi și salată de ardei copţi
200/150/150 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

MENIU 4

185 lei/persoană

Trufe de ciocolată albă și neagră
servite cu spumant Cricova
S
Tartină cu brânză Philadelphia și somon fume 50 gr.
Cremă de brânză cu fulgi de migdale 50 gr.
Calamari pane 50 gr.
Piept de raţă afumat servit pe
salată de ţelină cu mango, în coșuleţ 140 gr.
Minifrigărui mozzarella bocconcini cu roșie cherry 50 gr.
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 30 gr.
Ruladă de pui cu smochine 50 gr.
Rulou de șuncă umplut cu brânzeturi 50 gr.
470 gr.
P
File de butterﬁsh la cuptor cu sos de șampanie,
servit cu garnitură de morcovi baby și fasole verde
200/150 gr.
F
Turnedou din mușchiuleţ de porc în crustă de piper mozaic servit cu
sos de brânzeturi ﬁne și garnitură de cartoﬁ noisette cu rozmarin
200/150 gr.
S
albă, albă cu seminţe, neagră 120 gr.
D
Platou cu fructe proaspete 200 gr.
Prăjituri asortate 100 gr.
Tort 100 gr.

OPEN BAR
O

*nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Jack Daniel's Old No. 7, Chivas Regal 12 YO
Finlandia, Grey Goose
Bacardi Oakheart, Bombay Sapphire
Jägermeister, Campari, Martini, Carolans
Vin la sticlă alb | rose | roșu
Bere draft
Martini Prosecco
Cafea | Ceai
85 ron
O

*nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Famous Grouse, J&B Rare
Finlandia
Bacardi Oakheart, Bombay Sapphire
Jägermeister, Campari, Martini, Carolans
Vin la sticlă alb | rose | roșu
Bere draft
Cafea | Ceai
65 ron
O

*nu există limită pentru cantitatea de băutură consumată

Selecţie de băuturi răcoritoare
Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată
Cafea | Ceai
35 ron

