Meniuri evenimente
Aperitiv A – 12€+TVA

Tortilla cu crema de brânză, somon fumé şi Chivas – 40 gr
Salam de Sibiu – 40 gr
Ruladă de cașcaval cu verdețuri – 40 gr
Icre de Crap – 30 gr
Terina de pui în mantie de verdețuri – 40 gr
Salată de ciuperci – 40 gr
Vol au vent cu salată de peste marinat – 50 gr
Terina de brânzeturi fine şi caise confiate – 40 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr

Aperitiv B – 14€+TVA
Ruladă de pate de măsline – 40 gr
Salată de vinete – 40 gr
Tortilla cu şuncă şi cașcaval – 50 gr
Salam de Sibiu – 40 gr
Chifteluțe cu susan – 50 gr
Terină de pui în mantie de fistic – 40 gr
Tartină cu pastă de avocado şi somon fumé – 40 gr
Icre de Crap – 30 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr

Aperitiv C – 15€+TVA

Canape cu crevete în tăieței de cartofi – 50 gr
Ruladă de porc cu bacon şi legume – 50 gr
Salam de Sibiu – 40 gr
Icre de Crap – 30 gr
Turnuleț de castravete cu crema de brânză şi prosciutto crudo – 50 gr
Salată de vinete – 40 gr
Tortilla cu cașcaval – 40 gr
Papion de Jambon şi cașcaval fumé – 50 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr
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Aperitiv D – 14€+TVA

Tortilla cu crema de brânză şi somon fumé – 40 gr
Papion de Jambon şi cașcaval fumé – 50 gr
Salam de Sibiu – 40 gr
Brioșe cu chorizo şi emmentaler – 40 gr
Icre de Crap – 30 gr
Salată de vinete – 40 gr
Terina de brânză cu struguri învelită în mac şi susan – 50 gr
Mix de măsline – 50 gr
Legume proaspete – 60 gr

Aperitiv E – 14€+TVA
Salam de Sibiu – 40 gr
Tarta cu salată de peste marinat – 50 gr
Papion de Jambon şi cașcaval fumé – 50 gr
Salată de vinete – 40 gr
Icre de Crap – 30 gr
Caprese cu busuioc pe pat de rucola – 50 gr
Chifteluțe cu susan – 50 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr
Măsline umplute – 50 gr

Aperitiv F – 18€+TVA
Canape cu crevete în tăieței de cartofi – 50 gr
Prosciuto crudo pe piersică – 40 gr
Vol au vent cu salată de peste marinat – 50 gr
Icre de Crap – 30 gr
Brioșă cu chorizo şi emmentaler – 40 gr
Terina de pui în mantie de fistic – 40 gr
Terina de fois gras şi ceapă caramelizată – 40 gr
Ciuperci umplute gratinate – 50 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr
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Aperitiv G – 18€+TVA

Canape cu crevete în tăieței de cartofi – 50 gr
Icre de crap – 30 gr
Tortilla cu crema de brânză şi somon fumé – 40 gr
Frigărui de brânzeturi fine cu struguri – 60 gr
Tartine cu pastă de ton – 30 gr
Terina de fois gras şi ceapă caramelizată – 40 gr
Ruladă de porc cu bacon în mantie de verdețuri – 40 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr
Măsline Kalamata – 50 gr

Aperitiv H – 15€+TVA

Terina de pui în mantie de verdețuri – 40 gr
Prosciuto crudo pe piersică – 40 gr
Brioșe cu chorizo şi emmentaler – 40 gr
Turnuleț de castravete cu cremă Philadelphia şi somon fumé – 50 gr
Frigărui de brânzeturi cu ardei bicolor – 60 gr
Caprese cu busuioc pe pat de rucola – 50 gr
Ciuperci umplute gratinate – 50 gr
Salată de vinete – 40 gr
Mix de legume proaspete – 60 gr

Aperitiv I – 13€+TVA

Vol au vent cu salată de pește marinat – 50 gr
Caprese cu busuioc pe pat de rucola – 50 gr
Terina de brânză cu caise confiate – 40 gr
Papion de Jambon şi cașcaval fumé – 50 gr
Salam de Sibiu – 40 gr
Turnuleț de castravete cu cremă de brânză şi prosciutto crudo – 50 gr
Crispy de pui – 30 gr
Icre de crap – 30 gr
Mix de măsline – 60 gr
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Pește
Medalion de somon cu spanac şi morcovi baby în sos de lămâie /
cu legume soté 14€+TVA (200g/150g/50g)
File de șalău / File de păstrăv însoțit de legume sote şi sos de
lămâie cu capere
11€+TVA (200g/150g/50g)
Duo din somon şi biban de mare cu legume Julien şi
sos lemon butter, capere
14€+TVA (200g/150g/50g)
Medalion de somon cu legume sote şi sos de lămâie cu capere
14€+TVA (200g/150g/50g)
File de dorada cu mix de legume (broccoli, morcovi, conopidă) şi
sos de lămâie 14€+TVA (200g/150g/50g)
Mix combo: file de somon, frigărui de creveți caracatiță, mouslitos
şi creveți înveliți în cartofi cu orez basmati şi sos de lămâie
cu caprese
18€+TVA (100g/30g/50g/50g/50g/150g/50g)
Butterfish cu susan negru, piure de morcovi şi sparanghel sote în
sos de lămâie- 14€+TVA (200g/150g/50g)
Ton negru în crustă de nuci şi sos de lămâie cu legume sote
15€+TVA (200g/150g/50g)
File de biban cu sos de lămâie şi capere, morcovi baby şi broccoli
14€+TVA (200g/150g/50g)
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Fel principal
Medalion din piept de pui, cotlet de porc cu cartofi gratinați, mix de
salată verde şi sos de ciuperci
13€+TVA (100g/100g/150g/100g/50g)
Mușchiuleț de porc împănat cu bacon, piept de pui la grătar cu cartofi
gratinați şi salată de sezon
15€+TVA (100g/100g/150g/100g)
Pulpa de pui dezosată, muşchi de vită cu sos maître du otel, cartofi
parissieni şi salată de sezon
18€+TVA (100g/100g/30g/150g/100g)
Mix grill de carne (pulpă dezosată, mușchiuleț de porc, mușchiuleț de
vită), cartofi parissieni şi salată de sezon
20€+TVA (100h/100g/70g/150g/100g)
Ceafă de porc înnăbușită în ierburi aromate, pulpă de pui dezosată cu
sos gorgonzola şi cartofi gratinați, salată de sezon
14€+TVA (100g/100g/50g/150g/100g)
Cotlet de porc gratinat, piept de pui cu sos de smântână, cartofi
gratinați şi salată de sezon
15€ (100g/100g/150g/100g)
Muşchi de vită Wellington cu cartofi franțuzești
19€+TVA (200g/150g)
Pulpă de rață cu sos de merișoare şi piure de mazăre
16€ +TVA (200g/50g/150g)
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