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E A S T E R  B R U N C H

C A T H O L I C

BRING YOUR FRIENDS & FAMILY 
AND SAVOR THE EXQUISITE 
BUFFET FILLED WITH DELICIOUS 
EASTER SPECIALTIES.



EASTER BRUNCH
BRUNCH DE PAȘTE

17th of April 2022
12:30-16:30

SEAFOOD BUFFET
BUFET FRUCTE DE MARE

Marinated shrimps with chili and coriander
Creveți marinați cu chili și coriandru 

Marinated shrimps with curry and garlic
Creveți marinați cu curry și usturoi

Green mussel in shell with red vinegar 
Midii verzi cu oțet roșu

Fresh oysters with Shallotte vinegar and lemon wedges 
Stridii proaspete cu oțet Shallotte și felii de lămâie
Gravlax with sweet mustard and condiments

Somon feliat cu muștar dulce și condimente 
Homemade Hot smoked salmon with horseradish sauce

Somon afumat de casă cu sos de hrean 
Calamari salad with vegetables and parsley

Salată de calamari cu legume și patrunjel 
Mussel salad with capsicum, red onion and basil 

Salată de midii cu ardei capia, ceapă roșie și busuioc

COLD BUFFET 
BUFET RECE

Hummus, tabbouleh, babaganoush, spicy carrot salad 
Hummus, tabouleh, babaganoush, salată picantă de morcovi

Tartar – Beef & Salmon with condiment 
Tartar – Vită și Somon cu condimente

Foie gras terrine with brioche 
Terină de foie gras cu brioșă

Baby Spinach Salad with Sun dried tomatoes 
Salată de spanac baby cu roșii uscate



Salad of Quinoa, goji and citrus 
Salată de quinoa, goji și citrice

Greek salad with feta cheese and olives 
Salată grecească cu brânză feta și măsline

Mix of Maki rolls with soya sauce, wasabi and pickled ginger 
Salad Bar with all natural’s

(Tomato, cucumber, beetroot, mix green salad, marinated white cabbage and 2 
kind of dressings)

Mix de rulouri Maki cu sos de soia, wasabi și ghimbir murat
Bar de salate

(Roșii, castraveți, sfeclă roșie, mix salată verde, varză albă marinată 
și 2 feluri de dressing)

Icre Salad
Salată de icre 

Parma ham with melon
Șuncă de Parma cu pepene galben

Antipasti di verdure – zucchini, melanzzane, artichoke and fungi 
Aperitive de legume - dovlecei, melanzane, anghinare și ciuperci

International Cheese platers
Platouri internaționale cu brânză

EASTER SPECIALTIES
SPECIALITĂȚI DE PAȘTE

Colored Eggs
Ouă colorate

Romanian Style Lamb Terrine (Drob)
Terină de miel în stil românesc (Drob)

Selection of Classic Terrines (Chicken, Pork, Game)
Green Garlic

Selecție de terine clasice (pui, porc, vânat)
Usturoi verde

SOUP/SUPĂ
Soup of the day/Supa zilei



HOT STATIONS/STAȚII CALDE
CARVING/ROTISOR

Lamb leg with condiment and red wine
Pulpă de miel cu condiment și vin roșu

WOK
Half Lobster Tail with wild garlic (leurda) sauce 

Jumătate de coadă de homar cu sos de usturoi sălbatic (leurdă)

Famous Plancha
Faimoasa Plancha

Lamb Chops, Beef minute steak, Mititei, 
Chicken Kebab, Pork neck

Cotlete de miel, friptură la minut de vită, Mititei,
Kebab de pui, ceafă de porc

HOT BUFFET/BUFET CALD
Braised rabbit with white wine and olives

Iepure înăbușit cu vin alb și măsline
2 kind of pizza 
2 feluri de pizza

Falafel with tahini 
Falafel cu tahini

Chicken Tikka Masala
Pui tikka masala

Herb Basmati rice
Orez Basmati cu ierburi

Fish of the day 
Peștele zilei

Lamb Stew with Green Garlic & Onion 
Tocană de miel cu usturoi verde și ceapă
Side dish: roasted potato, vegetables 

Garnitură: cartofi prăjiți, legume

RICH DESSERT SELECTION
WITH EASTER GOODIES...

SELECȚIE BOGATĂ DE DESERTURI
CU BUNĂTĂȚI DE PAȘTE...


