
Meniu Platinum 290 lei
OPEN BAR NON-ALCOOLIC

STARTER 400 g

La alegere 10 poziții din:

- piept de rață/vită cu mango și reducție de vin Porto
- vitello tonato

- terină de brânzeturi fine cu reducție de hibiscus și fistic
- pancetta crocantă cu chutney de bacon

- șalău cu cartofi, șofran și ardei copți
- tartar de somon cu avocado

- chifteluță de somon cu sos tartar
- barcuță de fenicul cu somon afumat și cremă de brânză

- somon fume în alge marine
- terină de pui cu măsline și roșii uscate

- mușchiuleț de porc cu cremă de muștar și rodie
- tartar de somon cu avocado

- black tiger tempura cu sos cocktail
- ton sushini cu salată de alge marine

- rulou de somon fume cu cremă de brânză și spanac
- foie gras cu jeleu

STARTER CALD  - 300 ml

- supă cremă de broccoli cu creveți 
- supă cremă de dovleac cu semințe 

- supă franțuzească de ceapă albă cu quattro formaggi
- consomme de fazan cu fenicul și tăieței de casă

PREPARAT DE TRECERE   150/120/40 g

Pulpă de rață cu sos din fructe de pădure și piure de morcovi
sau

File de doradă regală cu piure de broccoli și fenicul

MAIN 150-130/40/130 g

- Mușchiuleț de vită cu piure de țelină/ sparanghel, sote de ciuperci și sos de ceapă
sau

- Antricot de vită cu sos brun și cartofi elvețieni
sau

- Cotlet de miel în crustă de ierburi de Provance și piure de păstârnac

OPEN BAR GOLD
52 LEI/PERS. (SÂMBĂTĂ)   

45 LEI/PERS. (VINERI/DUMINICĂ)

- Vin spumant la întâmpinarea oaspeților
  - Whiskey Jack Daniel’s, Gentleman Jack

  - Vodka Finlandia
  - Rom Bacardi

- Gin Bombay Sapphire
    - Tequilla Camino 
   - Lichior Sheridan’s
   - Vermouth Martini
    - Coniac Hennessy

   - Bere Carlsberg, Weinstephaner
    - Ursus NA

CRAMELE RECAȘ – REGNO
sau

CRAMELE PETROVASELO (ALB, ROȘU, ROZE)
sau

CRAMELE ARAMIC (ALB, ROȘU, ROZE)

COCKTAIL-URI NON-ALCOOLICE
 - Green Apple
 - Red Apple

 - Magic Potion 
 - Virgin Pina Colada

COCKTAIL-URI
- Jack and Coke

  - Vodka orange/apple/cranberries
  - Cuba Libre

 - Mojito
- Gin Tonic

SHOTS
  - Jagerbomb

  - Tequilla
   - B52


