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propriul meniu!Alege -ţi  preparatele favorite şi  creează-ți



Aperitive

Piept de pui afumat (100gr)
         
Piept de raţă afumat (50gr)
         
Vacă cu ierburi aromate (50gr)
        
Șunculiță țărănească (100gr)
         
Telemea de oi (100gr)
          
Legume proaspete (100gr)
         
Zacuscă (100gr)   
       
Salată de vinete (100gr)  
       
Icre de știucă (75gr)
          
Salată de Boeuf (150gr) 
        
Pastramă din piept de curcan 
cu legume proaspete  (150/50 gr) 
              
Pi�ie de curcan cu hrean    (150/50gr)
       
Medalion de curcan cu fructe
 și jeleu (150/50gr)

Piept de rață afumat cu salată 
de legume proaspete  (70/150gr) 
   
Piept de rață afumat cu 
salată iceberg și dressing de 
muștar cu nuci (70/150/50gr)

14.00

18.00

18.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

18.00

14.00

28.00

26.00

 28.00

26.00

40.00
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Se poate construi un aperitiv din minim 
2 preparate de mai jos:



Salată de crudități cu piept de 
pui afumat (70/150gr)

Cozi de creveți cu salată de 
crudități și sos calypso (70/150/50gr)
   
Friptură de vită cu salată de
cartofi (80/150gr)

Salată de țelină cu piept 
de pui (150/50gr)  

Somon afumat cu pastă de țelină, 
roșii uscate și reducție de 
oțet balsamic (70/150gr)

Salată de ton cu legume 
proaspete   (60/150gr)

Supă de roșii  (300ml)
   
Ciorbă de pui țărănească (300ml) 

Supă gulas (300ml)
   
Supă de pasăre (300ml)  

Consommé Julien (300ml) 
 
Crema de cartofi cu praz (300ml) 

Cremă de legume (300ml)
  
Ciorbă de perișoare cu roșii (300ml)

Ciorbă de văcuță (300ml)
  
Cremă de ciuperci (300ml)  
           

22.00

40.00

40.00

22.00

28.00

36.00

Supe 

15.00

15.00

18.00

15.00

15.00

15.00

18.00

18.00

18.00

15.00

P r o p u n e r i  M e n i u  p e n t r u  Evenimente Private



Piept de curcan (160/150/50gr)                  
Cu sos de lămâie, servit cu piure 
de cartofi și ceapă crocantă 
   
Piept de curcan pane (180/150gr)    
Umplut cu brânză galbena, 
servit cu piure de cartofi 

Ostropel de pui cu 
mămăliguță (160/150/50gr)  

Pulpe de pui (200/75/30gr)     
Cu sos de muștar, fripte pe jar 
și servite cu legume sote 

Ruladă de curcan (150/150gr)    
Servită cu cartofi Boulanger      

Piept de curcan (150/150/50gr)    
Cu sos de afine și orez sălbatic  
     
Frigărui din piept de pui (180/75/75gr)     
Cu cartofi și legume sote

Piept de pui curry (150/150/50gr)  
Cu cușcuș     

Piept de pui la grătar (150/150gr)  
Cu legume sote în untură de rață  
 
Piept de pui picant (150/150gr)  
Cu fasole neagră 
      
Piept de pui (150/150/50gr)   
Cu sos de tarhon servit cu 
piure de cartofi  

42.00

38.00

 26.00

 

28.00

36.00

42.00

36.00

26.00

28.00

26.00

26.00

Fel de baza curcan / pui
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Fel de baza peste

Fel de baza Vita/Rata/Porc
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Tocăniță din piept de pui (200/150gr) 
Cu mămăliguță     

Piept de pui picant (150/150gr)  
Cu praz si tăiței din dovlecei   

Piept de pui la tigaie (150/150gr)  
Cu condimente și chipsuri de usturoi

File de păstrăv la grătar (180/150gr)  
Cu lămâie și legume în aburi  
 
File de somon (150/120/50gr)  
Servit cu cușcuș și sos de praz   

File de șalău (120/150/50gr)  
Cu sos de tarhon servit cu 
salată iceberg  

Biban de mare (100/75/25gr)  
Cu mămăliguță   

Sote din mușchi de vaca (140/150/50gr)  
Cu ardei iute și orez sălbatic    

Medalion din mușchi de vacă a la Creol 
(140/150gr) Servit cu legume sote

26.00

32.00

26.00

 58.00

 58.00
        

 58.00

 48.00

86.00

86.00
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Piept de rață cu sos de miere (150/150/50gr)      
Servit cu orez salbatic

Piept de rață cu mure (150/150/50gr)
Servit cu orez salbatic
   
Tochitură moldovenească 
(50/150/50gr)     
 
Pulpă de rață pe varză călită  
(180/150gr)     
 
Sarmale muntenești (150/150gr)                    
În foi varză murată cu mamaliguță 
și ardei iute 

Mititei Casa Doina (160/150/30gr)     
Cu ardei iute și muștar 

Mușchi de porc (200/150gr)       
Împănat cu legume sote 
în untură de rață  

Antricot de vacă Black Angus 
cu floare (180/150gr)    
Servit cu cartofi Boulanger    

Medalion de porc muntenesc 
serviti cu cartofi gratinati 
(140/150/50gr) 

Mușchi de porc (140/150/50gr)      
Cu chimion și sos de muștar 
servit cu cartofi Boulanger   

Cotlet de porc pane (150/150/15gr)     
Servit cu piure și ceapă crocantă    

Cotlet de porc cu varză călită  
(180/150gr)                             

 
46.00

 46.00

 54.00

 46.00

 
26.00

 26.00 

 32.00

       76.00

          26.00

 26.00

 26.00

            28.00



Desert
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Clătite cu brânză de vaci și 
stafide (150gr)   

Clătite cu mere rase și 
sos de portocale (150/50gr)  

Plăcintă cu vișine (150gr)                 

Crème Caramel (200gr)     

Plăcintă pregătită în casa cu 
brânză de vaci  (150gr) 

Plăcintă cu mere (200gr)     

Platou de fructe (300gr)        

 22.00

 22.00

 22.00

 22.00

 26.00

 22.00

 26.00



Pachete  Bauturi

To a t e  p r e ț u r i l e  i n c l u d  T VA .  S e r v i c i i l e  n u  s u n t  i n c l u s e .  

Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice 
pe toată durata evenimentului:
Apă minerală carbogazoasă și plată  

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere) 

Espresso, cappuccino, ceai cald 

      Preț: 50 lei / persoană

Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice 
și vin pe toată durata evenimentului:
Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere)

Espresso, cappuccino, ceai cald

Fetească Albă și Merlot Reserve Prahova Valley

Cramele Halewood

      Preț: 90 lei / persoană

Pachet nelimitat de băuturi nealcoolice, 
vin și spirtoase pe toată durata 
evenimentului:
Apă minerală carbogazoasă și plată Dorna

Apă tonică Kinley, Coca-Cola, Fanta, Sprite

Suc natural Cappy (portocale, piersici, mere)

Espresso, cappuccino, ceai cald

Fetească Albă și Merlot Reserve Prahova Valley

Cramele Halewood

J&B sau JW Red Label, Gin, Martini Bianco, 

Campari, Vodka Absolut

      Preț: 130 lei / persoană


