MENIU 1
APERITIV

ANTREU
CALD
CIORBĂ
FEL DE BAZĂ 1
FEL DE BAZĂ 2

Trandafiri din salam de Sibiu
Evantai de mușchi țigănesc
Rulou de jambon umplut cu salată de țelină
Floare de somon summe pe pat de lămâie
Ruladă de pui cu ciuperci
Bărcuță cu brânză
Telemea
Ruladă de cașcaval cu fructe confiate
Rafaello de brânză (moia, mac, pătrunjel)
Mozaic de măsline în trei culori (verzi, negre, mov)
Roșie
Castravete

Rondele de somon cu sos Hollandaise garnisit cu orez Risotto și
legume trase în unt

Ciorbă de văcuță cu smântână și ardei

Supreme de pui cu susan în sos Raucher garnisit cu cartofi cu rozmain
Salată asortată de sezon

Cordon Bleu servit cu cartofi gratin și fasole verde
Salată de murături

PREȚ/ 242 ron/ persoana

PACHET
BĂUTURI

Apă plată/ minerală
Coca-Cola/ Fanta/ Sprite
Bere
Cafea
Vin alb/ roșu

PREȚ/ 55 ron/ persoană

MENIU 2
APERITIV

ANTREU
CALD
CIORBĂ
FEL DE BAZĂ 1
FEL DE BAZĂ 2

Trandafiri din salam de Sibiu
Chifteluțe în susan
Rulou de șuncă cu salată de hrean
Salată de icre pe pat de lămâie
Bărcuță de ardei cu pastă de brânză
Ruladă de cașcaval cu fructe confiate
Rafaello de brânză (boia, mac, pătrunjel)
Cașcaval
Mozaic de măsline în trei culori (verzi, negre, mov)
Castravete
Roșii

Fileu de păsrăv pane garnisit cu cartofi natur și sos tartar

Ciorbă de perișoare cu smântână și ardei

Mușchi de porc învelit în bacon servit cu sos de ciuperci din
grădina lui Brukenthal și cartofi cu rosmarin
Salată asortată de sezon

Sărmăluțe în foi de varză cu ciolan afumat, mămăliguță,
ardei iute și smântână

PREȚ/ 231 ron/ persoana

PACHET
BĂUTURI

Apă plată/ minerală
Coca-Cola/ Fanta/ Sprite
Bere
Cafea
Vin alb/ roșu

PREȚ/ 55 ron/ persoană

MENIU 3
APERITIV

ANTREU
CALD
CIORBĂ
FEL DE BAZĂ 1
FEL DE BAZĂ 2

Trandafiri din salam de Sibiu
Evantai de mușchi țigănesc
Pastrama de porc
Broccoli pane
Telemea
Rafaello de brânză (moia, mac, pătrunjel)
Mozaic de măsline în trei culori (verzi, negre, mov)
Roșie
Castravete

File de șalău cu sos de lămâie servit cu orez Risotto și legume

Ciorbă de pui a la grec

Friptură de porc garnisită cu cartofi aurii, ciupercuțe la cuptor și bacon
Salată asortată de sezon

Supreme de pui cu susan în sos Raucher garnisit cu cartofi cu rozmain
Salată asortată de sezon

PREȚ/ 220 ron/ persoana

PACHET
BĂUTURI

Apă plată/ minerală
Coca-Cola/ Fanta/ Sprite
Bere
Cafea
Vin alb/ roșu

PREȚ/ 55 ron/ persoană

