MENIU BRUNCH
MENIU BRUNCH 1 PENTRU 2 PERSOANE
250 LEI*
APERITIVE:
Humus
Tabbouleh
Salată picantă de morcovi
Măsline marinate
Vânătă la grătar cu brânză feta și sos de ardei gras
FEL PRINCIPAL:
File de șalău | Sos de roșii mediteranean și legume
Pulpe de rață gătite sous vide | sos de portocale
Noodles Chow Mein | legume | sos de soia | ghimbir și coriandru proaspăt
Murături asortate
DESERT:
Cheesecake x 2 BUCĂȚI
Brownie
Pâine multicereale
BĂUTURI DIN PARTEA CASEI:
1 sticlă de vin Petro Vaselo (alb, roșu sau rose)
2 Coca-Cola

MENIU BRUNCH 2 PENTRU 2 PERSOANE
420 LEI*
APERITIVE:
Selecție de brânzeturi și fructe uscate
Curry cocktail de creveți
Prosciutto și pepene galben
Măsline marinate
Vânătă la grătar cu brânză feta și sos de ardei gras
Humus
Tabbouleh
FEL PRINCIPAL:
Curry de miel și orez
Coaste de porc marinate | cartofi la cuptor
Noodles Chow Mein | legume | sos de soia | ghimbir și coriandru proaspăt
File de biban de mare în sos de roșii mediteranean
Murături asortate
DESERT:
Prăjitură Bavaroise pentru 4 persoane
Brownie
Pâine multicereale
BĂUTURI DIN PARTEA CASEI:
Prosecco Valdo Extra dry
2 beri
* Prețul include TVA și livrare

MENIU BRUNCH 3 PENTRU 4 PERSOANE
520 LEI*
APERITIVE:
Humus
Tabbouleh
Salată picantă de morcovi
Selecție de brânzeturi și fructe uscate
Rulouri maki California | somon și legume | sos de soia | wasabi și ghimbir murat
Prosciutto și pepene galben
Măsline marinate
Vânătă la grătar cu brânză feta și sos de ardei gras
FEL PRINCIPAL:
File de șalău | Sos de roșii mediteranean și legume
Coaste de porc marinate | cartofi la cuptor
Obraji de vită | piure de cartofi
Pulpe de rață gătite sous vide | sos de portocale
Noodles Chow Mein | legume | sos de soia | ghimbir și coriandru proaspăt
Murături asortate
DESERT:
Brownies
Tort Bavaroise pentru 4 persoane
Cheesecake X 2 BUCĂȚI
Pâine multicereale

BĂUTURI DIN PARTEA CASEI:
Sticlă de vin Petro Vaselo (alb, roșu sau rose)
2 Coca-Cola
2 beri

MENIU BRUNCH 4 PENTRU 4 PERSOANE
620 LEI*
APERITIVE:
Terină de foie gras | chutney de smochine | brioşă
Prosciutto și pepene galben
Curry cocktail cu creveți
Rulouri maki California | somon și legume | sos de soia | wasabi și ghimbir murat
Selecție de brânzeturi și fructe uscate
Vânătă la grătar cu brânză feta și sos de ardei gras
Humus
Tabbouleh
Salată picantă de morcovi
Măsline marinate
FEL PRINCIPAL:
File de biban de mare | Sos de roșii mediteranean si sparanghel
Curry de miel și orez
Obrăjori de vită | piure de cartofi
Pulpe de rață gătite sous vide | sos de portocale
Noodles Chow Mein | legume | sos de soia | ghimbir și coriandru proaspăt
Costițe de porc marinate | cartofi la cuptor
Legume la grătar
Murături asortate
DESERT:
Cheesecake X 2 BUCĂȚI
Tort mousse cu ciocolată neagră pentru 4 persoane
Brownies
Pâine multicereale

BĂUTURI DIN PARTEA CASEI:
Sticlă de vin Petro Vaselo (alb, roșu sau rose)
Prosecco Valdo Extra dry
2 Coca-Cola
2 beri

* Prețul include TVA și livrare

BRUNCH MENU
BRUNCH MENU 1 FOR 2 PERSONS
250 LEI*
COLD:
Grilled eggplant with feta cheese, spring onion and peppers sauce
Hummus
Tabbouleh
Spicy carrot salad
Marinated olives
HOT:
Pike perch fillet | Mediterranean tomato sauce | baked vegetables
Slow cooked duck legs | orange sauce
Noodles Chow Mein | vegetables | soy sauce | ginger and fresh coriander
SWEETS:
Cheesecake x 2 PIECES
Brownie
Multicereal bread
DRINKS ON THE HOUSE:
Petro Vaselo wine bottle (white, red or rose)
2 Coca-Cola

BRUNCH MENU 2 FOR 2 PERSONS
420 LEI*
COLD:
Curry shrimps cocktail
Prosciutto and melon
Grilled eggplant with feta cheese, spring onion and peppers sauce
Cheese selection and dry fruits
Hummus
Tabbouleh
Marinated olives
HOT:
Lamb curry and rice
Marinated pork ribs | roasted potatoes
Noodles Chow Mein | vegetables | soy sauce | ginger and fresh coriander
Sea bass fillet | Mediterranean tomato sauce | grilled asparagus
Assorted pickles
SWEETS:
Bavaroise cake for 4 pax.
Brownie
Multicereal bread
DRINKS ON THE HOUSE:
Prosecco Valdo Extra dry
2 Beers
* The price includes VAT and delivery

BRUNCH MENU 3 FOR 4 PERSONS
520 LEI*
COLD:
California maki rolls | salmon and vegetables | soy sauce | pickled wasabi and ginger
Prosciutto and melon
Grilled eggplant with feta cheese, spring onion and peppers sauce
Hummus
Tabbouleh
Spicy carrot salad
Cheese selection and dry fruits
Marinated olives
HOT:
Pike perch fillet | Mediterranean tomato sauce | baked vegetables
Marinated pork ribs | roasted potatoes
Beef cheeks | mashed potato
Slow cooked duck legs | orange sauce | red cabbage
Noodles Chow Mein | vegetables | soy sauce | ginger and fresh coriander
Assorted pickles
SWEETS:
Brownies
Bavaroise cake for 4 pax.
Cheesecake X 2 PIECES
Multicereal bread

DRINKS ON THE HOUSE:
Petro Vaselo wine bottle (white, red or rose)
2 Coca-Cola
2 Beers

BRUNCH MENU 4 FOR 4 PERSONS
620 LEI*
COLD:
Foie gras terrine | figs chutney | brioche
Prosciutto and melon
Curry shrimps cocktail
California maki rolls | salmon and vegetables | soy sauce | pickled wasabi and ginger
Cheese selection and dry fruits
Grilled eggplant with feta cheese, spring onion and peppers sauce
Hummus
Tabbouleh
Spicy carrot salad
Marinated olives
HOT:
Sea bass fillet | Mediterranean tomato sauce | grilled asparagus
Lamb curry and rice
Beef cheeks | mashed potato
Slow cooked duck legs | orange sauce | red cabbage
Noodles Chow Mein | vegetables | soy sauce | ginger and fresh coriander
Marinated pork ribs | roasted potatoes
Assorted pickles
SWEETS:
Cheesecake X 2 PIECES
Dark chocolate mousse cake for 4 pax.
Brownie
Multicereal bread

DRINKS ON THE HOUSE:
Petro Vaselo wine bottle (white, red or rose)
Prosecco Valdo Extra dry
2 Coca-Cola
2 Beers

* The price includes VAT and delivery

