
MENIU
- BUFET SUEDEZ -

Hanu’ lui Manuc, locul în care cândva s-a scris 

istorie și din care poate începe experiența unui 

București cu iz de «altădată», unde momentele pe 

care le trăim frumos, scriu propriile noastre istorii!



 Salată de vinete proaspete

 Zacuscă tradițională de casă

 Icre de fasole bătută

 Selecție de brânzeturi românești
(telemea proaspătă de vacă, caș,
brânză de burduf în membrană
naturală)

 Tartine cu icre de crap

 Ruladă de pui cu spanac și ardei
copți

 Cârnați Babic

 Pastramă de curcan

 Legume proaspete

VARIANTA I – 122 LEI*/pers.
Fel de bazĂ

 Pulpe de pui dezosate la grătar

 Ceafă de porc la grătar

 Mititei la grătar cu muștar

 Cartofi la cuptor

 Legume coapte

 Salată de sezon, salată de varză

albă

 Pâine tradiționala de casă

GUSTARE RECE

 plăcintă făcută-n casă cu brânză

 plăcintă cu mere

DESERT



 Zacuscă tradițională de casă

 Salată de vinete proaspete

 Pastramă de purcel

 Salată de crudități cu piept
de pui

 Chifteluțe de pui cu susan

 Pastramă de curcan

 Selecție de brânzeturi
românești (telemea
proaspătă de vacă, caș, 
brânză de burduf în 
membrană naturală)

 Pastrama din piept de rață

 Legume proaspete

VARIANTA I I - 133 LEI*/PERS.

GUSTARE RECE

 Frigărui asortate la grătar

 Sarmale tradiționale cu smântână și

ardei iute

 Mușchiuleț de porc împănat cu bacon

și usturoi, pregătit la cuptor

 Cartofi copți

 Varză calită

 Salată de sezon, salată de varză albă

 Pâine tradițională de casă

Fel de bazĂ

DESERT

 Tort de biscuiți 



VARIANTA I I i – 158 LEI*/PERS.

 Salată de curcan cu valeriană

 Mousse de ton cu lime și ghimbir

 Pastramă de văcuță

 Canape cu hummus și busuioc

 Mini vol-au-vent cu salată cu  
fructe de mare

 Ruladă de pui cu fructe confiate

 Selecție de brânzeturi românești
(telemea de vacă, caș, brânză de 
burduf )

 Pastramă zvântată de berbecuț

 Cremă de brânză proaspătă cu 
somon afumat

 Legume proaspete

GUSTARE RECE

 Scăricică de porc pregătită cu ierburi

aromate la cuptor

 Piept de pui la jar  

 Saramură de crap 

 Mămăligă

 Legume coapte

 Cartofi la cuptor cu cașcaval

 Salată de sezon, salată de varză albă

 Pâine tradițională de casă

Fel de bazĂ

DESERT

 Tort de ciocolată neagră cu 

vișine alcolizate



Pentru rezervări, informații

referitoare la meniuri sau pentru orice

altă problemă pe care o putem rezolva

pentru Dumneavoastră, nu ezitați să ne

contactați!

Adriana Dinu – Event Manager

0730.188.599

evenimente@hmrestaurant.ro

Silvia Săpunaru – Event Manager

0732.731.805

silvia.sapunaru@citygrill.ro
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