Variante de aperitive
Varianta nr. I
1. Șnițel din piept de pui umplut cu șuncă și cașcaval
2. Terină de pui cu ciuperci și cașcaval
3. Tartinuță cu mușchiuleț de porc și sos Remoulade
4. Ruladă de brânză cu șuncă și mărar
5. Roșie umplută cu cremă de brânză
6. Tartină cu mousse din piept de pui și tartar de ardei copt
7. Tartinuță cu cremă de brânză și prosciutto crudo
8. Terină de ciolan în mantie de cașcaval
9. Chifteluțe
10. Crochete Kiev
11 Măsline

Varianta nr. II
1. Șnițel simplu din piept de pui
2. Terină de pui cu ciuperci și cașcaval
3. Crustini cu cremă de brânză Roquefort și nucă
4. Iris cu mousse din piept de pui și tartar de ardei copt
5. Roșie umplută cu cremă de brânză
6. Tartinuță cu mousse de ton și lămâie
7. Canapea cu mousse de vinete și prosciutto crudo
8. Terină de ciolan în mantie de cașcaval
9. Chifteluțe
10. Crochete Kiev
11 Măsline

Simbolul momentelor unice!

Variante de aperitive
Varianta nr. III
1. Roșie umplută cu cremă de brânză
2. Terină de ciolan în mantie de cașcaval
3. Canapea cu mousse de vinete și prosciutto crudo
4. Terină din piept de pui cu spanac, șuncă și cașcaval
5. Gujoane din piept de pui cu susan
6. Chifteluțe
7. Ruladă de brânză cu șuncă și mărar
8. Mini bucheu cu mousse din piept de pui și tartar de ardei copt
9. Terină Ementhal
10. Cupă cu salată de pui
11. Măsline

Varianta nr. IV
1. Spiedini de pui cu susan alb și negru
2. Ruladă cu fructe confiate aromatizat cu măsline
3. Rulou din cotlet și muşchiuleț de porc cu spanac
4. Roșie umplută cu vinete
5. Tartină cu cremă de brânză și salam Milano
6. Tartină cu mousse din piept de pui
7. Terină de brânză ȋn mantie de Cheddar
8. Cupă cu salată mediteraniană
9. Frigăruie cu chifteluțe, crochete Kiev, cipolline
10. Terină Ementhal
11. Măsline
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Aperitive Reci-la alegere
PREPARATE DE PUI
Șnițel de pui parizian/ în fulgi de porumb/umplut cu șuncă și caș/Palermo
Gujoane de pui /în fulgi de porumb /cu susan
Crochete Kiev
Terină din piept de pui cu spanac, șuncă și cașcaval
Terină de pui cu ciuperci și cașcaval
Ruladă de pui cu fructe confiate în crustă de semințe
Mini bucheu cu mousse din piept de pui și tartar de ardei copt
Linguriță cu mousse de pui și ou de prepeliță
Iris cu mousse din piept de pui și tartar de ardei copt
PREPARATE DE PORC
Chifteluțe simple/cu susan
Terină de ciolan în mantie de cașcaval
Rulou din cotlet și mușchiuleț de porc cu spanac
Terină Ementhal
Tartinuță cu mușchiuleț de porc și sos Remoulade
Tartină cu cremă de brânză și salam de Sibiu
Crustini cu cremă de brânză Roquefort și nucă
Canapea cu mousse de vinete și prosciutto crudo
Mini bucheu cu cremă de brânză și mușchi file
Rulou de prosciutto crudo și rucola
Cornete de șuncă cu țelină
Rulou de ceafă afumată cu hrean
Tartinuță cu cremă de brânză și prosciutto crudo
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PREPARATE DE PEȘTE
Tartinuță cu mousse de ton și lămâie
Linguriță cu mousse de ton și lămâie
PREPARATE CU BRÂNZETURI
Bulete de cascaval
Terină de brânză cu struguri în mantie Cheddar
Terină de brânzeturi fine și struguri/ de brânzeturi fine și semințe
Terină de brânză cu prune confiate
Ruladă de brânză cu șuncă și mărar
Bruschetă cu brânză Brie și ceapă caramelizată
Perlă de brânză cu bacon chips
Mini frigăruie cu cașcaval și roșii Cherry
PREPARATE CU LEGUME
Mini bucheu cu cremă de ciuperci
Roșie umplută cu mousse de șuncă /pate ficat gâscă /cremă de brânză
Bărcuță de ardei cu mousse de șuncă /mousse de pui /cremă de brânză
Butoiaș de castravete cu cremă de brânză /mousse de suncă/ mousse de pui
Cupă cu salată de pui
Cupă cu salată Mediteraneana
Rulouri de primavera
Tartinuță cu cremă de brânzeturi și ciuperci
Coșuleț crocant cu salată de pui și ciuperci
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Gustări calde
1. Piept de pui gratinat cu roșii și mozzarella/sos de brânzeturi/
Quiche cu legume

2. File de șalău Cornflakes și cremă “philadelphia”/ crochete de orez cu
mozzarella și piure de mazăre

3. File de șalău în pesmet auriu/ Sos de lămâie/ Orez natur/ Broccoli

4. File de șalău la cuptor/ Sos olandez/ Orez natur/ Broccoli

5. File de păstrăv în crustă de pesmet/ Sos olandez cu capere/ Broccoli și orez
natur
6. Blanchet de vițel/ Orez natur cu legume

7. Sote de vită Stroganoff/ orez sălbatic și legume glasate
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Ciorbe/ Supe

1. Ciorbă de legume cu carne de vită
2. Ciorbă de legume cu carne de porc
3. Ciorbă a la grec de pui
4. Ciorbă de perișoare limpede sau cu smântână
5. Ciorbă de tarhon cu carne de pui
6. Ciorbă de burtă
7. Supă de vițel cu tarhon
8. Supă de pui cu csiga
9. Ciorbă Rădăuțeană
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Preparate de bază
1. Piept de pui involtini, mușchiuleț de porc / Sos cu ciuperci de pădure/ Cartofi
la cuptor cu rozmarin/ morcovei sote

2. Steak din ceafă de porc și piept de pui rulat cu semințe/ Sos de cimbrișor/
Cartofi steak/ Varză roșie călită

3. Duet din mușchiuleț de porc și pulpă umplută/ sos de ciuperci alb/ cartofi
gratinați și buchetiere de legume

4. Turnedo din cotlet de porc și piept de pui/ sos de brânzeturi/ ciupercă
umplută/ cartofi la cuptor cu bacon

5. Cotlet de porc în crustă de ierburi aromatice, pulpă de pui la cuptor/ sos de
legume/ cartofi piure cu bacon
6. Duet din ceafă de porc la cuptor și piept de pui rulat în bacon/ sos de
ciuperci alb/ cartofi la cuptor cu rozmarin și morcovi sote

SĂRMĂLUȚE ȊN FOI DE VARZĂ CU AFUMĂTURĂ
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Open bar
Varianta 1-STANDARD
Tărie:
Whisky Ballantine's
Whisky Jack Daniel's
Coniac Jidvei
Vodka Absolut
Vermuth Martini Rosso & Bianco
Lichior Sheridan`s
Vinuri:
Cramele Jidvei (alb-butelie de 0,75 l):
- Riesling(sec), Muscat Ottonel(demidulce) şi Fetească Regală(demisec)
Domeniile Tohani (roşu-butelie de 0,75 l):
-Fetească Neagră(demisec), Merlot (sec), Pinot Noir (demidulce)
Cramele Recaş Schwaben (butelie de 0,75 l):
-Fetească Regală (alb, demisec); Merlot(roşu, demisec); Rose (demidulce)
Bere:
Staropramen 0,5l, Beck's 0,5 L , Stella Artois 0.5L, Stella Artois fără alcool 0.5 L
Răcoritoare:
Pepsi, Mirinda, 7Up la doză 0,33l, Prigat diverse sortimente 0.25 L
Apă minerală plată şi carbogazoasă 1 L
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Prăjituri

1. Snickers
2. Kinder Bueno
3. Doboș cu ciocolată
4. Rafaello
5. Kranțz
6. Deliciu
7. Albinuța
8. Regina Maria
9. Șumeghe
10.Durere
11.Alexia
12.Bețivana
13.Prăjitură cu Mac și Vișine
14.Prăjitură Oreo
15. Vânt spaniol
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Torturi
1. Tort cu cremă de frișcă și fructe de pădure
2. Tort Caramel
3. Tort Pădurea Neagră
4. Tort cu cremă de ciocolată cu vișine

Pachete de mini-tortulețe, prăjituri asortate şi ciocolată de casă

Mix de covrigei și alune
Cafea
Aranjamente florale
Vaze pentru aranjamente florale

Simbolul momentelor unice!

