


MENIU 
 
GUSTARE RECE
• Piept de rață umplut cu smochine, biscuite sfărâmicios cu fructe uscate
• Tartă cu cremă de brânză și ardei gras copt
• Terină din piept de pui cu parmezan și panna cotta cu spanac
• Ruladă din mușchiuleț de porc cu mixt din ciuperci de pădure, în pudră din pulpe de raţă deshidratate 
• Icre de somon, ou de prepeliță pe tortilla crocantă cu cremă de avocado
• Cremă fină din lapte de capra cu ravioli din țelina cu roșii marinate
• Emulsie din compot de ceapă roșie murată

GUSTARE CALDĂ
• Piept de curcan umplut cu brânză maturată în coaja de brad
• Ficat de rață prăjit
• Foaie din lasagna, rulată cu pateu din năut
• Emulsie din morcov caramelizat
• Caviar din morcov cu catină
• Sos spumat cu unt
• Micro salată

PEȘTE
• Rulou din file de calcan de Marea Neagră, cu spanac
• File de barbun confiat, fileuri din lămâie verde zaharisită
• Crepinette  din file de somon cu tartar din fructe de mare
• Budincă din orez, aromată cu bețe de lămâie
• Carpaccio din zucchini, roșii cherry marinate
• Zabaione cu șampanie
• Lăstari din ridiche

BRÂNZETURI ÎN TEXTURI DIFERITE
• Crocant din parmezan cu pere fierte și vin cu scorțisoară
• Mousse din brânză Regina Blue pe biscuiți cu migdale și jeleu din suc de struguri
• Sferă din brânză maturată, umplută cu prune uscate, în barot de nucă caramelizata

FEL DE BAZĂ
• File din mușchi de vită, glasat în unt cu trufe și crustă de parmezan
• Pralină din prepeliță în bacon cu prune ușor afumate
• Sos cremos cu ficat de rață și aromat cu coniac
• Ciuperci cu unt și ceapă verde
• Profiterol umplut cu cremă de dovleac copt
• Emulsie din sfeclă cu măr
• Crocant din tapioca cu rozmarin



DESERT BELVEDERE
• Millefeuille din crocant cu migdale
• Jeleu din fructe de pădure
• Cremă de ciocolată cu cafea
• Emulsie din lichior de ouă cu lavandă

OPEN BAR
• Prosecco Bottega
• Spumant, Casa de vinuri Cotnari, Colocviu  
 (Frâncușă)
• Whiskey: Jack Daniel’s, Chivas Regal,  
 The Jameson, Glenlivet
• Rom Captain Morgan
• Vodka Absolut / Finlandia
• Jagermeister, Ramazzotti
• Bailey’s / Carolans
• Bere Carlsberg, Tuborg, Tuborg N/A
• Cognac Martell / Brâncoveanu
• Vin alb sec, Chateau La Gravelle, Bordeaux  
 Blanc (Sauvignon Blanc 60%, Semillon 30%,  
 Muscadelle 10%)
• Vin alb sec, Skouras, Moscofilero
• Vin alb demisec, Premium Cotnari Casa 
 de vinuri, Tămâioasa Românească
• Vin rose sec, Domaine de Tamary,  
 Cotes de Provence 
• Vin roșu sec, Botromagno, Primitivo
• Vin roșu sec, Chateau Bellevue Claribes,  
 Bordeaux (70% Merlot, 20% Cabernet  
 sauvignon, 10% Cabernet franc)
• Vin roșu sec, Premium Cotnari Casa de vinuri,  
 Fetească Neagră
• Cafea espresso, Cafeteca
• Cappuccino
• Apă plată / minerală
• Coca Cola /  Fanta / Sprite
• Sucuri naturale: portocale, mere , piersici

COCKTAIL-URI
• Aperol Spritz  
 (Aperol, Prosecco, apă minerală, portocală)
• Hugo  
 (Prosecco, apă minerală, sirop de soc, mentă, lime)

• Campari Orange  (suc de portocale, Campari )
• Campari Tonic (apă tonică, Campari )
• Screwdriver (suc de mere, vodka)
• Vodka  Tonic (apă tonică, vodka)
• Whiskey& Coke (Coca Cola, whiskey)
• Jager & Coke ( Coca Cola, Jagermeister)
• Gin Tonic (apă tonică, gin, lămâie)
• Cosmopolitan (vodka, triplu sec, suc de merișoare)
• Cuba Libre (Havana Club, Coca cola, gheață, lime)
• Green Apple (suc de mere verzi, lime, zahăr brun,  
 gheață zdrobită)
• Nada (suc de ananas, lapte de cocos, vanilie)

SHOT’S 
B52
Kamikaze

PROGRAM ARTISTIC

Tibi Scobiola
Adriana Ciocan și taraful
DJ

Preț: 690 lei/
persoană 




