KFZ-MAG IMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti, Str.Bratului nr 23 sector 2, J40/7695/2005,
Cod Unic de Inregistrare in scopuri de TVA RO17521382 cont bancar
IBAN RO65INGB0000999906241206

MENIU NUNTĂ CU SERVIRE LA FARFURIE 2022
MENIU VARIANTA I - 50 euro/pers
GUSTARE
Toast umplut cu branză cedar, felii de bacon și cremă de branză cu verdeață
Clatită din spanac umplută cu feta, spanac și roșii confiate
Ruladă din piept de pui cu ardei copți și verdeață
Rulou de castravete cu tartar de legume și maioneză vegetală
Pastă de cod ușor picantă în inel de tortilla
Cașcaval umplut cu telemea și mix de masline
PREPARAT DIN PEȘTE
File de șalău în stil mediteraneean la cuptor cu un mix de legume trase pe plită, sos pesto de
casă cu busuioc și patrunjel
SARMALE
Sarmale în foi de varză servite cu mamaliguță, felii de bacon coapte la cuptor,
smântână și ardei iute
FEL PRINCIPAL
Ruladă din piept de curcan cu ciuperci însotita de cartofi la cuptor și sos de ardei copți
Salată iceberg cu lămîie
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MENIU VARIANTA II - 55 euro/pers
GUSTARE
Tartar din roastbeef pe mini baghetă
Salată tabuleh în ramekin
Macaroons din sfeclă coaptă cu pastă de pește afumat
Tortilla cu jamon, castraveți și cremă de branză cu boia
Cremă de mozzarela pe felie de roșie cu rucola și oțet balsamic
Ruladă din muschiulet de porc, ciorizo și ardei copt
PREPARAT DIN PEȘTE
File de somon norvegian, orez basmati cu mozzarela și ardei copt, sos lime, măsline kalamata și
roșii uscate
SARMALE
Sarmale în foi de varză, servite cu felii de bacon coapte la cuptor, mămăligă,
smântână și rondele de ardei iute
FEL PRINCIPAL
Mușchiuleț de porc la grătar, piept de curcan crocant la cuptor, piure de cartofi cu măr copt și
fulgi de migdale, sos roze cu ierburi de Provance
Mix de salată verde cu roșii cherry
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MENIU VARIANTA III - 63 euro/pers
GUSTARE
Terină de foie gras pe cruton cu dulceată de smochine facută în casă
Ruladă din piept curcan cu pulpă de rață confiată și caise deshidratate
Tartar de ton cu somon afumat, roșii confiate, măsline kalamata în vol au vent
Terină din 4 brânzeturi fine și piper roz
Salată crocantă de telină cu sos remoulade și chives cu ou de prepeliță marinat în sos de soia
Chec sărat cu chorizo, roșii uscate, măsline kalamata și mousse de blue cheese
PREPARAT DIN PEȘTE
File de lup de mare, risotto cu anghinare și sparanghel, sos fin de unt cu lămîie și curcuma
SARMALE
Sarmale în foi de varză caramelizată, mamaligă, felii de bacon coapte la cuptor, smântână și
rondele de ardei iute
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 salată verde cu roșii cherry și scalii de parmezan
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MENIU VARIANTA IV - 69 euro/pers
GUSTARE
Terină de foie gras pe cruton cu dulceată de smochine facută în casă
Ruladă din piept curcan cu pulpă de rață confiată și caise deshidratate
Tartar de ton cu somon afumat, roșii confiate, măsline kalamata în vol au vent
Terină din 4 brânzeturi fine și piper roz
Salată crocantă de telină cu sos remoulade și chives cu ou de prepeliță marinat în sos de soia
Chec sărat cu chorizo, roșii uscate, măsline kalamata și mousse de blue cheese
PREPARAT DIN PEȘTE
File de lup de mare, risotto cu anghinare și sparanghel, sos fin de unt cu lămîie și curcuma
SARMALE
Sarmale în foi de varză caramelizată, mamaligă, felii de bacon coapte la cuptor, smântână și
rondele de ardei iute
FEL PRINCIPAL
Muschi de vită la grătar, cartofi frantuzești cu o crustă crocantă de cașcaval, brocoli și morcovi
baby cu unt aromat și sos de hribi
Mix de salată verde cu roșii cherry și scalii de parmezan
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MENIU LACTO - OVO- VEGETARIAN

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
SARMALE
Sarmale (de orez și ciuperci) servite cu mamaligă, smânână și ardei iute
FEL PRINCIPAL
Ruladă din legume făcute la grătar, sos pesto preparat în casă, umplută cu branză tofu și roșii
confiate
Salată iceberg cu roșii cherry
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