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MENIU BOTEZ CU SERVIRE LA FARFURIE 2022 
 

MENIU VARIANTA I 

40 euro/pers   

 

GUSTARE 

Ruladă de pui cu bacon și ardei copt 

Coșuleț de prosciuto cu salată de legume crocante 

Minfrigarui de legume 

Rulou de cascaval cu telemea și mărar 

Tartină cu icre de crap și chives 

Pastă de masline în coșulete de tortilla 
 

PREPARAT DIN PEȘTE 

File de șalău copt la cuptor, legume pe plită, sos de lămâie cu capere 
 

FEL PRINCIPAL  

Mușchiuleț de porc la grătar, cartofi crocanți la cuptor cu ulei aromat, ceapă verde și mărar 

 

Salată iceberg cu lămâie 

 

Selecție chifle albe și negre cu semințe 

 

DESERT 

Tort festiv( monoportie) 

 Butaforie 2 etaje inclusa pentru evenimente peste 100 persoane 
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MENIU VARIANTA II 

45 euro/pers  

 

GUSTARE 

Vol au vent cu ricotta, măsline kalamata și roșii confiate 

Foaie de napolitană cu blue cheese, pere și nuci 

Salată de rață afumată cu castraveți, ridichi și rosii cherry pe felie de măr copt 

Batoane de ardei colorat, morcovi, apio înveliți în castravete 

Ruladă de curcan cu ciuperci 

Somon fume cu lime și capere pe cruton 

 

PREPARAT DIN PEȘTE 

File de somon norvegian, risotto din orez negru cu fulgi de migdale caramelizați, sos cu lime, 

măsline kalamata și roșii uscate 

 

FEL PRINCIPAL 

Pulpă de rață confiată, cu rosti de cartofi, sote aromat de ciuperci pleurotus și sos de sfeclă 

roșie coaptă cu fructe de pădure 

 

Mix de saltă verde cu roșii Cherry 

 

Selecție chifle albe și negre cu semințe 

 

DESERT 

Tort festiv (monoporție) 
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MENIU LACTO - OVO- VEGETARIAN 

45 euro/pers  

 
 

GUSTARE 

Salată crocantă de țelină cu sos remoulade și chives cu ou de prepeliță marinat în sos de soia 

Batoane de ardei colorat, morcovi, apio învelite în castravete 

Mousse de blue cheese cu ananas și merișoare 

Clatită din spanac umplută cu feta, spanac și roșii uscate 

Pastă de măsline în coșulețe de tortilla 

Ruladă de branză cedar, telemea și verdeață 

 

GUSTARE CALDĂ 

Haloumi trasă la grătar cu felii de roșii coapte, mix de salată și sos pesto de casă 

 

FEL PRINCIPAL 

Ruladă din legume făcute la gratar, sos pesto preparat în casă, umplută cu branză tofu și roșii 

confiate 
 

Salată iceberg cu roșii cherry 

 

Selecție chifle albe și negre cu semințe 
 

 

DESERT 

Tort festiv (monoporție) 

 


