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MENIU II 

I. 

Coșulețe cu hummus și vită în sos de rodie 

Tartină cu somon fume 

Frigăruie de pui marinat în iaurt și pancetta 

Ruladă de pui, ardei copt și feta 

Coșuleț de cartofi cu cremă de brânză 

Linguriță cu guacamole și creveți 

Salată halloumi și dressing de zmeură 

Tartină cu ficăței de rață aromat în vin roșu și ierburi aromate cu dulceață de roșii cherry 

Coșuleț cu pui și praz 

Tortilla cu falafel 

II. 

Șalău în sos toscan gratinat cu brie și pancetta 

Tartă cu legume 

III. 

Rulou de pui cu mozzarella și ciuperci de pădure 

Mușchiuleț de porc cu ierburi aromate 

Frigăruie de legume 

Cartofi gratinați 

Salată verde 

IV. 

Tort 
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Open Bar 
Whisky (Ballantine’s/Jameson) 

Vodka (Absolut) 

Rom (Havana) 

Tequila (Olmeca) 

Campari 

Cremă Whisky (Baileys) 

Gin (Beefeater) 

Vin spumant  

Vin Alb (Viile Metamorfosis Fetească Albă & Sauvignon Blanc – sec) 

Vin Roșu (Viile Metamorfosis Merlot – sec) 

Vin Rosé (Metamorfosis Rosé – sec) 

Bere (Heineken) 

Apă minerală plată/carbogazoasă Dorna 

Sucuri naturale – gama Granini 

Sucuri carbogazoase – gama Coca Cola 

Cafea 

Alcoholic cocktails 

Tequila Sunrise (tequila, suc de portocale, grenadine) 

Tom Collins (gin, suc de lămâie, sirop de zahăr, apă carbogazoasă) 

Long Island Ice Tea (vodka, rom, gin, triplu sec, suc de lămâie, sirop de zahăr, cola) 

Caipiroska (vodka, lime, zahăr) 

Blue Sunrise (vodka, sprite, curacao) 

Vodka apple/orange/cranberry 

Whisky apple/cola 

Cuba Libre (rom, Coca Cola, lime) 

Gin Tonic (gin, apă tonică, lime) 

Campari Orange (Campari, suc de portocale, portocală) 

Nonalcoholic cocktails 

Green Apple (lime, zahăr brun, suc de mere, gheață) 

Safe sex (grenadine sirop, suc de piersici, suc de portocale, gheață) 

Sweet kiss (grenadine sirop, suc de portocale roșii, suc de portocale, gheață) 

Shots 

Tequila 

B52 

Kamikaze 
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PREȚURILE INCLUD 

T.V.A.

Meniu mâncare 

Tort  

Open Bar I 

Sonorizare DJ 

Chirie sală 

Set-up  

(mese rotunde, scaune Chiavari, mese cocktail, bar, fețe de masă, șervete, număr de masă) 

74 euro 

* În perioada ianuarie - martie avem o ofertă specială pentru
meniu: 64 euro
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