Meniu Bronze
Antreu
Cheesecake picant cu ardei Jalapeno
Crostini cu pastă de măsline Kalamata
Balotina de pui cu ardei copt şi susan negru
Tartina cu cremă de brânză şi aromatizata cu rucolă proaspătă
Rulou de vinete cu brânză de capră şi legume coapte pe plită
Rulada bavareză de muşchiuleţ de porc în crusta de mac
Terina de pui cu salată de cartofi şi germeni
Turn Cheddar cu cremă Philadelphia şi struguri

Peşte
File de păstrăv servit cu sos butter lemon,
tăieţei de orez şi legume julien

Friptură

Ceafă de porc aromata cu hribi şi piept de pui în crusta de ierburi aromatice
cu cartofi franţuzeşti

Salată
Salată de ardei copţi pe plită

Tort

www.embassy-lakeview.ro

Meniu Silver
Antreu
Frittata cu sparanghel şi brânza Camembert
Turn Cheddar cu cremă de brânză Philadelphia şi struguri
Terina de pui cu salată de cartofi şi germeni
Balotina de tomate cu tartar de somon
Rulou de vinete cu brânză de capră şi legume
Creveţi tempura cu sos sweet chilli
Coşuleţ de parmezan cu salată de pui
Crackers cu prosciutto melone

Peşte
File de dorada servit cu sos de butter lemon şi orez sălbatic

Friptură
Duet din muşchiuleţ de porc cu piept de curcan în mantie de bacon,
servit cu piure de cartofi aromatizat şi sos demi-glace

Salată
Salată de varză proaspătă aromata cu mărar

Tort

www.embassy-lakeview.ro

Meniu Gold
Antreu
Frittata cu sparanghel şi brânza Camembert
Balotina de tomate cu tartar de somon
Turnedou de foie gras cu jeleu de roşii
Turn Cheddar cu cremă de brânză Philadelphia şi struguri
Rulada bavareză de muşchiuleţ de porc în crusta de mac
Terina de pui cu salată de cartofi violeţi şi germeni
Caprese cu mozzarella di bufala
Creveţi în cuib de cartofi

Peşte
Medalion de somon servit cu soufflé de cartofi şi sos butter lemon

Friptură
Duet din muşchiuleţ de porc cu piept de curcan în mantie de bacon
servit cu cartofi franţuzeşti şi sos demi-glace

Salată
Salată de legume proaspete de sezon

Tort

www.embassy-lakeview.ro

Meniu Platinum
Antreu
Macarons cu butterfish afumat şi cremă de limetă
Balotina de tomate cu tartar de somon
Creveţi tempura cu sos sweet chili
Muşchiuleţ de porc bavarez în crusta de mac
Rilettes de raţă cu piure de sfeclă roşie
Balotina de pui cu ardei copt pe plită şi susan negru
Crostini cu pastă de măsline Kalamata
Tartina cu cremă de rucolă

Peşte
Medalion de somon şi frigăruie de creveţi
pe pat de risotto cu ciuperci de pădure
,

Friptură
Muşchi de vită măturat,piept de curcan marinat şi cotlet de berbecuţ fraged
şi cartofi franţuzeşti

Salată
Salată de baby spanac şi valeriana asezonată cu sos de citrice

Tort

www.embassy-lakeview.ro

Meniu Luxury
Antreu
Cupcake cu guacamole şi ton roşu sashimi
Creveţi în cuib de cartofi
Rillettes de raţă cu piure de sfeclă roşie
Crackers cu prosciutto melone
Crostini cu pastă de măsline Kalamata
Terina mozaic de vită în mantie de spanac
Turn Cheddar cu cremă de brânză Philadelphia şi struguri
Terina de pui cu salată de cartofi violeţi şi germeni

Peşte
File de butterfish cu sos butter lemon servit cu suffle de conopida

Friptură
Pulpa de raţă caramelizata cu viţa gătită în sos de muştar
pe pat de tăiţei din orez cu julien de legume coapte

Salată
Salată de sfeclă cu hrean

Tort

www.embassy-lakeview.ro

