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Meniu de botez tradițional românesc 

51 euro/persoană  
 

 

Mix de pâine făcută în casă 

Unt cu verdețuri 

 

Aperitiv 

Salată de vinete și roșie 

Ruladă din șuncă de porc cu legume 

Ardei gras cu cremă de brânză și verdețuri 

Somon afumat și castravete 

Salata de țelină, pui crocant și bacon 

Frigărui caprese și sos pesto 

Măsline marinate cu cimbru și lime 

 

Pește (la alegere) 

Șalău la cuptor, legume la abur și sos de lămâie 

sau 

Macrou la cuptor cu ragu de ciuperci 

 

Digestiv de nuci verzi 

 

Friptură 

Mușchiuleț de porc la grătar, pulpe de pui învelite în pancetta,  

cartofi copți și salată de varză 

 Tort festiv (mai multe sortimente la alegere) 

 
Notă: 

*Prețurile nu includ tva și se calculează la cursul euro BNR din ziua emiterii facturii. 

**Prețurile includ trusoul sălii (față de masă, șervete cu fundiță, farfurii suport)  

scaune chiavari, mese rotunde de câte 10-12 persoane, masă de prezidiu. 

***Prețurile nu includ 10% servicii de personal. 
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Meniu de botez 
59 euro/persoană  

 
Mix de pâine făcută in casă 

Unt cu verdețuri 
Măsline marinate 

 
Aperitiv 

Mozzarella de bivoliță cu mix de roșii, ruccola și acetto 
Terină de pui cu fructe confiate, caju și dulceața de ghimbir 

Somon afumat în casă și cremă de hrean 
Feta prăjită cu tartar de avocado 

Bruschetă cu roșii uscate și busuioc 
Foietaj cu brie și dulceață de afine 

 
 

Pește (la alegere) 
File de dorada marinat cu cremă de păstârnac și salată pe grătar 

sau 
Cod la cuptor cu cartofi gratinați și salsa 

 
Digestiv Limoncello 

 
Friptură (la alegere) 

Cotlet de porc, piure de țelină și legume la grătar 
sau 

Ceafă de porc coaptă, cartofi dauphinoise și chutney de caise 
sau 

Pulpă de pui invelită in pancetta, risotto de legume și sos de branză 

Tort festiv (mai multe sortimente la alegere) 
 

Notă: 
*Prețurile nu includ tva și se calculează la cursul euro BNR din ziua emiterii facturii. 

**Prețurile includ trusoul sălii (față de masă, șervete cu fundiță, farfurii suport)  

scaune chiavari, mese rotunde de câte 10-12 persoane, masă de prezidiu. 

***Prețurile nu includ 10% servicii de personal. 
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Meniu de botez 

66 euro/persoană  
 
 

Mix de pâine făcută în casă 
Unt cu verdețuri 

Măsline marinate 
Mix de alune cu lime și cimbru 

 
Aperitiv 

Tartar de somon cu avocado 
Terină de porc cu semințe de muștar și castraveciori 

Ruladă din piept de curcan cu spanac și urdă învelită în pancetta 
Pachețele de primăvară 

Coșulețe cu brânză de capră și rață afumată 
Salsa de ton și pâine prăjită 

 
Pește (la alegere) 

Somon la cuptor învelit în alge, boabe de soia și tocănită de ciuperci 
sau 

Cod la cuptor, morcovi sotați și piure de mazăre 
 

Digestiv Limoncello 
 

Friptură (la alegere) 
Piept de curcan aromatizat cu cimbru, sos de lămâie, cartofi noi copți, broccoli și salată 

crocantă 
sau 

Pulpa de rață confiată, piure de trufe și salata de zucchini 
sau 

Cocoș de munte, rădăcinoase la cuptor și sos brun 
 

Tort festiv (mai multe sortimente la alegere) 
 

Notă: 
*Prețurile nu includ tva și se calculează la cursul euro BNR din ziua emiterii facturii. 

**Prețurile includ trusoul sălii (față de masă, șervete cu fundiță, farfurii suport)  

scaune chiavari, mese rotunde de câte 10-12 persoane, masă de prezidiu. 

***Prețurile nu includ 10% servicii de personal. 
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Meniu de botez 

78 euro/persoană  
 

Antreuri 

Mix de pâine făcută în casă 

Unt cu verdețuri 

Măsline marinate cu anșoa și roșii uscate 

Mix de alune cu lime și cimbru 

 

Aperitiv 

Burrata cu trufe, roșii cherry, avocado și ruccola 

Caracatiță la grătar, mămăligă și salsa de ardei 

Mușchi de vită, creson, capere și sos de ton 

Cartofi mov, smântână și icre negre 

 

Pește (la alegere) 

File de ton, ceapă crocantă, dulceață de ardei, castravete și cremă de dovleac 

sau 

 Butterfish, cartofi dulci rumeniți in unt, edamame si sos de ghimbir 

 

Digestiv Limoncello 

 

Friptura (la alegere) 

Mușchiuleț de vita Black Angus, ficat de rață, piure de trufe și sos de vin roșu 

sau 

Piept de rață, piure de dovleac, sparanghel si dulceața de vișine 

Tort festiv (mai multe sortimente la alegere) 
 
 

Notă: 
*Prețurile nu includ tva și se calculează la cursul euro BNR din ziua emiterii facturii. 

**Prețurile includ trusoul sălii (față de masă, șervete cu fundiță, farfurii suport)  

scaune chiavari, mese rotunde de câte 10-12 persoane, masă de prezidiu. 

***Prețurile nu includ 10% servicii de personal. 


