
Propuneri 
de 

meniu



P
rop

une
re 

me
niu

 1
29

0 
LE

I |
 P

ER
SO

AN
Ă

BUN VENIT!
Spumant

SELECȚIE DE ANTREURI
Rulou din mușchiuleț de porc cu ciuperci 50 gr.

Terină de somon cu ierburi mediteraneene 50 gr. 
Mousse de brânză servit în tartă 50 gr. 

Asortiment de brânzeturi (telemea, cașcaval)  70 gr. 
Castraveți, 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 30 gr. 
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr. 

450 gr.

PREPARAT DIN PUI
Pulpă de pui umplută cu ciupercuţe și jambon servită cu salată de ardei copți

200/150 gr.

FEL PRINCIPAL
Mușchiuleț 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 castraveți murați

200/150/100 gr. 

SPECIALITĂȚI DE PÂINE
albă, albă cu seminţe, neagră

DESERT
Platou cu fructe proaspete 200 gr. 

Prăjituri 100 gr.  
Tort 100 gr. 

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 1

SELECȚIE DE ANTREURI

Rulou din mușchiuleț de porc cu ciuperci 50 gr.
Terină de somon cu ierburi mediteraneene 50 gr. 

Mousse de brânză servit în tartă 50 gr. 
Asortiment de brânzeturi
 (telemea, cașcaval)  70 gr. 

Castraveți, 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 30 gr. 
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr. 

450 gr.



Propunere meniu 1

PREPARAT DIN PUI

Pulpă de pui umplută cu ciupercuţe 
și jambon servită cu salată de ardei copți

200/150 gr.



Propunere meniu 1

FEL PRINCIPAL

Mușchiuleț 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 castraveți murați
200/150/100 gr. 
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BUN VENIT!
Spumant

SELECȚIE DE ANTREURI
Feta în crustă de fulgi de migdale 50 gr. 

Salată de vinete în tartă 50 gr. 
Frigărui din șvaițer cu boabe de struguri  50 gr. 

Chifteluțe din piept de pui cu susan 50 gr. 
Salată de țelină cu somon fume 120 gr. 
Terină de brânzeturi fine și caise 50 gr. 

Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 30 gr. 
Măsline 30 gr. 

Mușchiuleț de casă afumat 50 gr. 
Rulou de pui în crustă de verdețuri 50 gr. 

530 gr.

PREPARAT DIN PEȘTE
File de păstrăv la cuptor cu sos de lămâie și capere 

și garnitură de orez sălbatic cu șofran
200/150 gr.

FEL PRINCIPAL
Duet de mușchiuleț de porc cu piept de curcan servit cu 

garnitură de cartofi la cuptor cu ierburi și salată de ardei copți
200/150/150 gr.

SPECIALITĂȚI DE PÂINE
albă, albă cu seminţe, neagră

DESERT
Platou cu fructe proaspete 200 gr. 

Prăjituri 100 gr.  
Tort 100 gr.

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 2

SELECȚIE DE ANTREURI

Feta în crustă de fulgi de migdale 50 gr. 
Salată de vinete în tartă 50 gr. 

Frigărui din șvaițer cu boabe de struguri  50 gr. 
Chifteluțe din piept de pui cu susan 50 gr. 

Salată de țelină cu somon fume 120 gr. 
Terină de brânzeturi fine și caise 50 gr. 

Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 30 gr. 
Măsline 30 gr. 

Mușchiuleț de casă afumat 50 gr. 
Rulou de pui în crustă de verdețuri 50 gr. 

530 gr.



Propunere meniu 2

PREPARAT DIN PEȘTE

File de păstrăv la cuptor cu sos de lămâie și
 capere și garnitură de orez 

sălbatic cu șofran
200/150 gr.



Propunere meniu 2

FEL PRINCIPAL

Duet de mușchiuleț de porc cu piept de 
curcan servit cu garnitură de cartofi 

la cuptor cu ierburi și salată 
de ardei copți
200/150/150 gr.
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BUN VENIT!
Căpșuni învelite în ciocolată, servite cu spumant

SELECȚIE DE ANTREURI
Mușchiuleț de casă afumat 50 gr. 

Calamari pane 50 gr. 
Rulou auriu de curcan 50 gr. 

Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr. 
Mousse de brânză servit în nuferi de roșii cherry 50 gr. 

Feta 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 30 gr. 
420 gr.

PREPARAT DIN PEȘTE
File de șalău la cuptor cu sos de soia și ciuperci 

marinate servit pe pat de salată verde
200/100/100 gr.

PREPARAT DIN CURCAN
Piept de curcan pregătit la cuptor, cu seminţe de pin și cremă 

de praz, servit cu salată de sfeclă roșie cu hrean
200/150 gr. 

FEL PRINCIPAL
Purceluș rulat, frăgezit la cuptor, servit cu cartofi noisette

 și salată de castraveți murați
200/150/100 gr.

SPECIALITĂȚI DE PÂINE
albă, albă cu seminţe, neagră

DESERT
Platou cu fructe proaspete 200 gr. 

Prăjituri 100 gr.  
Tort 100 gr.

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 3

SELECȚIE DE ANTREURI

Mușchiuleț de casă afumat 50 gr. 
Calamari pane 50 gr. 

Rulou auriu de curcan 50 gr. 
Rulou de șuncă cu brânzeturi 50 gr. 
Mousse de brânză servit în nuferi 

de roșii cherry 50 gr. 
Feta 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 30 gr. 
420 gr.



Propunere meniu 3

PREPARAT DIN PEȘTE

File de șalău la cuptor cu sos de soia și ciuperci 
marinate servit pe pat de salată verde

200/100/100 gr.



Propunere meniu 3

PREPARAT DIN CURCAN

Piept de curcan pregătit la cuptor, 
cu seminţe de pin și cremă de 

praz, servit cu salată de 
sfeclă roșie cu hrean

200/150 gr. 



Propunere meniu 3

FEL PRINCIPAL

Purceluș rulat, frăgezit la cuptor, 
servit cu cartofi noisette și 
salată de castraveți murați

200/150/100 gr.
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BUN VENIT!
Trufe de ciocolată albă și neagră servite cu spumant

SELECȚIE DE ANTREURI
Rulou din purceluș cu caise deshidratate 50 gr. 
Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr.
Pară pane cu cremă de brânză Roquefort 50 gr. 

Piept de raţă afumat servit pe salată de ţelină cu mango, în coșuleţ 140 gr. 
Prosciutto cu pepene galben 50 gr. 

Rulou din cașcaval cu cireșe confiate 50 gr. 
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 40 gr. 

Ruladă de pui cu smochine 50 gr.
490 gr.

PREPARAT DIN PEȘTE
Duet de somon cu șalău, cu sos de șampanie și creveți, 

servit cu legume înăbușite
200/150 gr.

PREPARAT CALD
Sărmăluţe învelite în foi de varză și viţă de vie 

servite cu mămăliguţă, costiţă, smântână și ardei iute
150/200 gr. 

FEL PRINCIPAL
Mușchiuleț de porc în crustă de verdețuri, servit cu 
ciuperci de pădure, sparanghel și roșii deshidratate

200/150 gr.
SPECIALITĂȚI DE PÂINE

albă, albă cu seminţe, neagră
DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr. 
Prăjituri 100 gr.  

Tort 100 gr.

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 4

SELECȚIE DE ANTREURI

Rulou din purceluș cu caise deshidratate 50 gr. 
Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr.
Pară pane cu cremă de brânză Roquefort 50 gr. 

Piept de raţă afumat servit pe salată de 
ţelină cu mango, în coșuleţ 140 gr. 
Prosciutto cu pepene galben 50 gr. 

Rulou din cașcaval cu cireșe confiate 50 gr. 
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 40 gr. 

Ruladă de pui cu smochine 50 gr.
490 gr.



Propunere meniu 4

PREPARAT DIN PEȘTE

Duet de somon cu șalău, cu sos de șampanie 
și creveți, servit cu legume înăbușite

200/150 gr.



Propunere meniu 4

PREPARAT CALD

Sărmăluţe învelite în foi de varză și viţă de vie 
servite cu mămăliguţă, costiţă, 

smântână și ardei iute
150/200 gr. 



Propunere meniu 4

FEL PRINCIPAL

Mușchiuleț de porc în crustă de verdețuri, 
servit cu ciuperci de pădure, 

sparanghel și roșii deshidratate
200/150 gr.



P
rop

une
re 

me
niu

 5
34

0 
LE

I |
 P

ER
SO

AN
Ă

BUN VENIT!
Cakepops servite cu spumant

SELECȚIE DE ANTREURI
Rulou de pui în crustă de mac 50 gr. 

Tartar din somon fume, cremă de brânză și capere crocante 50 gr. 
Cremă de brânză cu fulgi de migdale 50 gr. 

Calamari pane 50 gr. 
Ruladă de purceluș cu broccoli 50 gr.

 Mousse din brânză de capră cu nuci, servit pe sfeclă coaptă  100 gr. 
Rulou din brânzeturi fine și struguri 50 gr. 
Tartină cu guacamole și tortilla chips 50 gr.

Măsline 30 gr. 
480 gr.

PREPARAT DIN PEȘTE
File de butterfish la cuptor cu sos de șampanie,

servit cu garnitură de morcovi baby și fasole verde
200/150 gr.

PREPARAT DIN PUI
Piept de pui cu sos Roquefort și nuci servit cu legume blanșate

200/150 gr. 
FEL PRINCIPAL

Muşchi de vită la cuptor cu sos de piper verde, servit cu garnitură de 
cartofi la cuptor cu parmezan și salată de ardei copți

150/150/150 gr.
SPECIALITĂȚI DE PÂINE

albă, albă cu seminţe, neagră
DESERT

Platou cu fructe proaspete 200 gr. 
Prăjituri 100 gr.  

Tort 100 gr.

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 5

SELECȚIE DE ANTREURI

Rulou de pui în crustă de mac 50 gr. 
Tartar din somon fume, cremă de brânză

 și capere crocante 50 gr. 
Cremă de brânză cu fulgi de migdale 50 gr. 

Calamari pane 50 gr. 
Ruladă de purceluș cu broccoli 50 gr.

 Mousse din brânză de capră cu nuci, 
servit pe sfeclă coaptă  100 gr. 

Rulou din brânzeturi fine și struguri 50 gr. 
Tartină cu guacamole și tortilla chips 50 gr.

Măsline 30 gr. 
480 gr.



Propunere meniu 5

PREPARAT DIN PEȘTE

File de butterfish la cuptor cu sos de șampanie,
servit cu garnitură de morcovi 

baby și fasole verde
200/150 gr.



Propunere meniu 5

PREPARAT DIN PUI

Piept de pui cu sos Roquefort și nuci 
servit cu legume blanșate

200/150 gr.  



Propunere meniu 5

FEL PRINCIPAL

Mușchi de vită la cuptor cu sos de piper verde, 
servit cu garnitură de cartofi la cuptor 

cu parmezan și salată de ardei copți
150/150/150 gr.
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BUN VENIT!
Căpșuni învelite în ciocolată, servite cu spumant

SELECȚIE DE ANTREURI
Roast beef servit pe salată de țelină cu nuci și anghinare 140 gr.

Tartină cu guacamole și tortilla chips 50 gr. 
Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr. 

Icre roșii servite în ouă de prepeliță 50 gr. 
Terină din piept de curcan cu prune uscate 50 gr

Rulou de brânzeturi fine și struguri 50 gr. 
Galantină din piept de rață în crustă de mac 50 gr. 

Parmezan 15 gr.
465 gr.

PREPARAT DIN PEȘTE
File de lup de mare la cuptor, servit cu sos de șampanie și creveți,

și garnitură de piure de cartofi dulci
200/150 gr. 

PREPARAT DIN RaȚĂ
Pulpă de rață la cuptor cu sos Chutney, servită cu cremă de praz,

garnitură de cuș cuș și roșii deshidratate
150/150 gr.  

FEL PRINCIPAL
Turnedou din mușchiuleț de porc în crustă de piper mozaic servit cu

sos de brânzeturi fine și garnitură de cartofi noisette cu rozmarin
200/150 gr.

SPECIALITĂȚI DE PÂINE
albă, albă cu seminţe, neagră

DESERT
Platou cu fructe proaspete 200 gr. 

Prăjituri 100 gr.  
Tort 100 gr.

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 6

SELECȚIE DE ANTREURI

Roast beef servit pe salată de țelină 
cu nuci și anghinare 140 gr.

Tartină cu guacamole și tortilla chips 50 gr. 
Terină din somon afumat cu brânzeturi 60 gr. 

Icre roșii servite în ouă de prepeliță 50 gr. 
Terină din piept de curcan cu prune uscate 50 gr

Rulou de brânzeturi fine și struguri 50 gr. 
Galantină din piept de rață

 în crustă de mac 50 gr. 
Parmezan 15 gr.

465 gr.



Propunere meniu 6

PREPARAT DIN PEȘTE

File de lup de mare la cuptor, servit cu
 sos de șampanie și creveți,

și garnitură de piure de cartofi dulci
200/150 gr.



Propunere meniu 6

PREPARAT DIN RAȚĂ

Pulpă de rață la cuptor cu sos Chutney, 
servită cu cremă de praz,

garnitură de cuș cuș și roșii deshidratate
150/150 gr.  



Propunere meniu 6

FEL PRINCIPAL

Turnedou din mușchiuleț de porc în crustă 
de piper mozaic servit cu sos de 

brânzeturi fine și garnitură de cartofi 
noisette cu rozmarin

200/150 gr.
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BUN VENIT!
Spumant

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

Galantină din piept de curcan cu trufe 50 gr. 
Roast beef servit pe salată de crudități și anghinare 50 gr. 

Rulou de brânzeturi fine și struguri 50 gr. 
Ou de prepeliță în mantie de piept de rață 50 gr.

Tartină cu brânză Philadephia și somon fume 50 gr. 
Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 30 gr. 

Feta în crustă de fulgi de migdale 50 gr. 
380 gr.

PREPARAT DIN PEȘTE
Somon și butterfish la cuptor, cu sos olandez, servit cu 

garnitură de sparanghel verde și roșii cherry coapte
200/150 gr. 

PREPARAT DIN PUI
Pulpe de pui cu brânză feta și ardei copți servite cu 

garnitură de varză roșie caramelizată
200/200 gr.  

FEL PRINCIPAL
Medalion de mușchi de vită servit cu cremă de hribi,

cartofi dulci și roșii cherry deshidratate
200/150 gr.

SPECIALITĂȚI DE PÂINE
albă, albă cu seminţe, neagră  120 gr.

DESERT
Platou cu fructe proaspete 200 gr. 

Prăjituri 100 gr.  
Tort 100 gr.

OPEN BAR SOFT DRINKS
Selecţie de băuturi răcoritoare

Selecţie de sucuri de fructe
Apă minerală | plată

Cafea | ceai 



Propunere meniu 7

SELECȚIE DE ANTREURI

File de ton în crustă de susan negru 50 gr. 
Galantină din piept de curcan cu trufe 50 gr. 

Roast beef servit pe salată de 
crudități și anghinare 50 gr. 

Rulou de brânzeturi fine și struguri 50 gr. 
Ou de prepeliță în mantie de piept de rață 50 gr.

Tartină cu brânză Philadephia 
și somon fume 50 gr. 

Ardei gras cu ierburi și ulei de măsline 30 gr. 
Feta în crustă de fulgi de migdale 50 gr. 

380 gr.



Propunere meniu 7

PREPARAT DIN PEȘTE

Somon și butterfish la cuptor, cu sos olandez, 
servit cu garnitură de sparanghel 

verde și roșii cherry coapte
200/150 gr.



Propunere meniu 7

PREPARAT DIN PUI

Pulpe de pui cu brânză feta și ardei copți 
servite cu garnitură de varză 

roșie caramelizată
200/ 0 gr.20



Propunere meniu 7

FEL PRINCIPAL

Medalion de mușchi de vită servit cu 
cremă de hribi, cartofi dulci și roșii 

cherry deshidratate
200/150 gr.



Op
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OPEN BAR PREMIUM

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

Bacardi Oakheart, Bombay Sapphire
Jägermeister, Campari, Martini, Carolans

Martini Prosecco
45 lei

OPEN BAR STANDARD

Famous Grouse, J&B Rare
Finlandia

Bacardi Oakheart, Bombay Sapphire
Jägermeister, Campari, Martini, Carolans

25 lei

OPEN BAR VIN/BERE 

Vin la sticlă alb | rose | roșu
Bere draft

25 lei
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