
 

 

 

All you need is love  
 

 

Gustare rece  

Minitartă cu pate de casă, stafide şi coniac  

Piept de raţă afumat pe portocală  

Minifrigărui cu şvaiţer, măsline şi struguri  

Somon fumé pe canapé de lămâie  

Minirulou de pui a la Kiev  

Roşie umplută cu salată grecească  

Capsicum cu pastă de brânză şi caşcaval  

Piept de pui in aspic cu ou de prepeliţă şi aromă de usturoi 

 

Peşte  

Duet din file păstrăv şi somon servit cu sos de lămâie şi simfonie  

de legume  

 

Tradiţional  

Sărmăluţe în foi de varză servite cu mămăliguţă, bacon crocant, ardei iute şi smântână  

 

Mixed Grill  

Minion de vită, piept de pui şi muşchi file de porc cu cartofi  

la cuptor şi legume preparate la abur cu ierburi aromate  

Sos de piper verde  

Salată asortată 

 

Tort & Fructe  

 

Open Bar  

Apă minerală carbogazoasă şi plată; Cafea & Selectie de ceaiuri 

Selecţie de băuturi răcoritoare gama Coca-Cola, Apă Tonică,Pfanner de portocale, grapefruit 

şi mere roşii, Vin românesc (Vin 750 ml. imbuteliat: Negrini, Budureasca), Gin Gordon’s, 

Bitter Campari. Whisky J&B, Jack Daniel`s, Whisky Cream, Martini,  Vodcă Finladia, Vodcă 

Absolut 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

So happy together 
 

 

Gustare rece  

File de somon regal cu brânză si mentă  

Bastonaşe de crab pe canapea de lămâie  

Ruladă din piept de curcan cu legume  

Creveţi Black Tiger şi ciuperci pe cruton sărat  

Piept de pui în aspic cu ouă de prepeliţă şi aromă de usturoi  

Buchet de sparanghel în şuncă de Parma  

Insalata Caprese  

Tartine cu icre de Manciuria 

 

Peşte  

Turnedou de somon cu sos de roşii, otet de Xeres şi Gamberoni cu sos dulce-acrişor, 

acompaniat de orez cantonez cu legume  

 

Piept de raţă  

Piept de raţă servit cu dulceaţă de ceapă roşie  

 

Saltimboca  

Saltimboca de pui şi minion de vită cu ananas, sos de unt şi rom Bacardi, servite cu ratatouille 

Nicoise 

Tort & Fructe  

 

Open Bar  

Apă minerală carbogazoasă şi plată; Cafea & Selectie de ceaiuri  

Selecţie de băuturi răcoritoare gama Coca-Cola, Apă Tonică,Pfanner de portocale, grapefruit 

şi mere roşii, Vin îmbuteliat 750 ml (Budureasca, Ceptura, Caloian), Gin Gordon’s, Bitter 

Campari. Whisky J&B, Jack Daniel`s, Whisky Cream, Martini,  Vodcă Finlandia, Vodcă 

Absolut 
 


