
Meniu Gold 255 lei
OPEN BAR NON-ALCOOLIC

STARTER 400 g

La alegere 10 poziții din:

- mușchiuleț de porc cu cremă de muștar și rodie
- prosciutto crudo cu pepene galben

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

- piept de rață/vită cu mango și reducție de vin Porto
- terină de pui cu măsline și roșii uscate

- tartar de somon 
- somon fume în alge marine

- vitello tonato
- bulete de brânză de capră cu afine

- rost beef cu salată de rucola și biscuite de parmezan
- pateu de casă cu jeleu din fructe de pădure

- salată din fructe de mare
- pate de somon fume pe cruton de pâine
- tartă cu gorgonzola, spanac și roșii cherry

STARTER CALD  - 300 ml

- supă cremă de ciuperci de pădure aromatizată cu trufe
- supă cremă de conopidă
- supă cremă de morcovi

- ciorbă de văcuță cu smântână și ardei iute

PREPARAT DE TRECERE   150/120/40 g

-  sărmăluțe în foi de viță de vie cu polenta, pancetta, smântână și ardei iute

MAIN  150-130/40/130 g

- piept de pui cu spanac, feta și piure de mazăre
- mușchiuleț de porc cu cartofi gratinați și sfeclă roșie

sau
- piept de pui cu legume la cuptor și sos gorgonzola

- mușchiuleț de porc cu sos de ciuperci și cartofi dulci
sau

- rulou de pui cu prosciutto crudo și sos de praz
- friptură de porc la cuptor cu sos de ghebe și cartofi copți

OPEN BAR SILVER
40 LEI/PERS. (SÂMBĂTĂ)   

35 LEI/PERS. (VINERI/DUMINICĂ)

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

   - Vodka Finlandia
   - Rom Bacardi

  - Gin Bombay Sapphire
    - Lichior Bailey’s

- Coniac Remy Martin
- Bere Carlsberg, Weinstephaner

- Ursus NA

CRAMELE RECAȘ 
   - Schwaben Wein – Muscat Ottonel, Roze, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Cabernet Sauvignon/Pinot Noir
sau

  - Castel Huniade 

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

COCKTAIL-URI
- Jack and Coke

 - Vodka orange/apple/cranberries
    - Cuba Libre

  - Mojito
  - Gin Tonic

SHOTS
  - Jagermeister

- Kamikaze


