
 
 

FOOD & DRINKS 
 

 

ADULȚI  
Mini Aperitive (Canapés) – 300 g/persoană 

Brânză Camembert, nuci, miere, merișoare, rozmarin 
Canapele cu somon fume, crema guacamole și pomodori secchi 

Foie gras cu smochine caramelizate 
Blinis cu crème fraiche, caviar, ou de prepeliță 

Tarte cu piept de rata afumat, chutney de roșii, semințe susan, chivas 
Frigărui de creveți în sos de barbeque cu bacon crispy 

One bite beef cu dulceață de afine, papaya și coacăze roșii 
 

Fel Principal – 220 g/persoană 
Escalopuri de curcan, ardei și mozzarella 

Somon la cuptor cu ierburi și citrice 
Piept de rață cu fructe de pădure 

Mușchi de vită cu serrano și ierburi aromatice 
 

Garnitură – 220 g/persoană 
Zucchini cu ardei grași, vinete și ceapă roșie, glazurate cu oțet balsamic 

Cartofi dulci cu rozmarin proaspăt la cuptor 
Cartofi cu brânză trio și semințe de susan 

Tagliatele cu broccoli, panceta și sos de smântână dulce 
 

Salată – 150 g/persoanã 
Salată rucolă cu cartofi dulci, quinoa, rucolă, nucă, parmezan, rodie 



Salată de sfecla roșie și mango cu brânză moale de capră 

Salată de radicchio cu ciuperci la grill 

 

Desert – 200 g/persoană 
Mini cheese cake cu cremă de lămâie 

Bezele cu nuci 
Mille feuille cu cremă de vanilie 

 

Specialități pâine – 30 g/persoană 
 
 

 

COPII 
Miniaperitive reci copii – 250 g 

Roll de brânză topită Hochland umplute cu almette și mărar 
Batonase de legume sticks 

Minipinguin din mozzarela bilute, măsline negre, ardei verde 
Corăbioare cu șuncă pui, ardei roșu 

Ciupercuțe din baby mozarella și roșii cherry tomates 
Minitarte în formă de floare cu albinuțe de măsline în două culori, suport de cașcaval ras 

 
Fel Principal copii – 200 g/ persoană  

Degețele de pui crispy în fulgi de porumb 
Mini finger șalău în crustă de susan 

Șnițele de pui pariziene 

 
Garnituri – 200 g/persoană 

Legume la grătar  
Cartofi Wedges la wok 

Paste carbonara 
 

Desert – 200 g/persoană 
Frigărui de fruct 

 

Specialități pâine – 30 g/persoană 
 


