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Gustare rece
Ruladă de pui cu ciuperci 30g 

Produse tradiționale 30g 
Crochete de pui cu susan  30g 

Mozaic de pui cu legume în crustă de bacon 30g
Rafaelo de brânzeturi cu struguri 25g 

Ruladă de brânză cu șuncă și morcov 30g 
Caşcaval de casă afumat 30g 

Roşii cherry  30g 

Preparat principal
Mușchi  de porc la grătar 75g 

Piept de pui la grătar 75g 
Cartofi copti cu mărar 100g 

Salată de varză 150g 

Chifle 2 bc
Apă minerală/plată 0,5l 1 bc

Suc diverse sortimente 0,5l 1 bc
Prăjituri de casă 100g

Tort 100g

Total meniu 110 lei

Meniu 
“Nică de la Humuleş ti” 
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Gustare rece
Rulouri de castravete cu tartar de pui  50g 

Crochete de curcan cu brânzeturi 25g 
File de pui Medieval 30g
Produse tradiționale 30g 

Mixt de brânzeturi cu curry și șuncă 30g 
Ruladă de brânzeturi fine cu verdeață  30g

Minibocconcino 30g 
Mixt de salată cu pui și legume 50g

Roşii cherry  30g 

Preparat principal
Pulpă de pui la cuptor 75g 
Ceafă de porc la grătar 75g 

Cartofi gratinați cu cașcaval 70g 
Salată de ardei copți  50g 

Chifle 2 bc
Apă minerală/plată 0,5l 1 bc

Suc diverse sortimente 0,5l 1 bc
Prăjituri de casă 100g

Tort 100g

Total meniu 110 lei

Meniu 
“Luceafărul” 
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Gustare rece
Produse tradiționale 30g 

Ruladă din piept de pui cu ciuperci 30g 
Crochete de pui cu susan  30g 

Crochete de curcan cu brânzeturi 25g 
Ruladă de brânzeturi fine cu verdeață 30g 

Rafaelo de brânzeturi cu struguri şi fistic 25g
Ruladă de brânzeturi cu şuncă salată și morcov 30g 

Roşii cherry 30g

Preparat principal
Mușchi  de porc la grătar 75g 

Pulpă de pui la cuptor 75g 
Cartofi cu rozmarin   100g 

Salată de castraveți murați 75g 

Chifle 2 bc
Apă minerală/plată 0,5l 1 bc

Suc diverse sortimente 0,5l 1 bc
Prăjituri de casă 100g

Tort 100g

Total meniu 110 lei

Meniu 
“Dumbrava minunată” 
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Gustare rece
File de pui Medieval 30g 

Crochete de pui cu susan  30g 
Crochete de curcan cu brânzeturi 25g 
Terină de pui cu ciolan și bacon   30g 

Mixt de brânzeturi cu curry și șuncă 30g 
Ruladă de brânzeturi fine cu verdeață  30g

Ruladă de brânză cu mango și caise confiate 30g 
Roşii cherry 50g

Preparat principal
Muşchi de porc în bacon 150g 

Cartofi copti cu mărar 100g 
Ardei copți 50g 

Chifle 2 bc
Apă minerală/plată 0,5l 1 bc

Suc diverse sortimente 0,5l 1 bc
Prăjituri de casă 100g

Tort 100g

Total meniu 110 lei

Meniu 
“Harap Alb” 
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Denumire preparat
Asortiment de brânzeturi cu nuci și struguri 30g
Chorizo cu brânză picantă 30g
Crevete în cuib de cartofi 20g
Crochete de curcan cu brânzeturi 30g
Duet de porc cu legume 30g
Duet de porc și pui cu mixt de ciuperci 30g
File de pui cu ciuperci marinate 30g
Macarons cu cremă de brânză 25g
Minibocconcino cu busuioc 50g
Mixt de brânzeturi cu curry și șuncă 30g
Mixt de salată cu pui și legume 50g
Mozaic de pui cu legume în crustă de bacon 30g
Mușchiuleț de porc Haiducesc 30g
Muslitos în pesmet auriu 35g
Pastramă din piept de pui 30g
Produse tradiționale 40g
Raffaello de brânzeturi cu struguri 25g
Roşii cherry 30g
Ruladă de brânză cu șuncă și salată de morcov  30g
Ruladă de brânzeturi cu spumă de verdeață 30g
Ruladă de brânzeturi în mantie de cacao 30g
Ruladă de brânzeturi și struguri 30g
Salată Capresse 50g
Salată de crudități cu rodii 30g
Salată de dovlecei marinați 50g
Salată de rucola cu roșii și parmezan 50g
Tartă cu icre de crap 40g
Tartă cu pastă de ton 40g
Tartă cu pate de gâscă 40g
Tartă cu spumă de peşte 40g
Terină de pui cu ciolan și bacon 30g

Gustări reci

*La cerere, putem realiza un meniu personalizat, care să urmeze structura meniurilor existente
și care să fie echivalent valoric cu cele 4 tipuri de meniu (110lei).
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Pulpă de pui la cuptor cu ciuperci și sos de smântână cu verdeață 150/50g
Pieptde curcan cu ciuperci și sos gorgonzola 150/50g
Piept de pui cu pastă de măsline şi roşii confiate 150/50g
Piept de pui Haiducesc cu sos de piper verde 150/50g

Şalău în crustă de legume 150g

Ceafă de porc frăgezită cu sos de vin 150/50g
Ceafă de porc frăgezită lacuptor cu sos de ghebe 150g/50g
Ceafă de porc la grătar 150g
Ceafă de porc la grătar 75g
File de pui cu brânzeturi şi bacon crocant 150g
Mușchi de porc în bacon 150g
Pulpă de pui la cuptor 150g
Piept de pui la grătăr 75g
Pulpă de pui la cuptor 75g

Cartof gratinat  70g
Cartof gratinat cu cașcaval 70g
Cartofi copți cu mărar 100g
Cartofi copți cu rozmarin 100g
Cartofi copți cu usturoi şi mărar 100g
Ciuperci sote 100g
Legume înăbușite 100g
Mixt de ardei cu ciuperci 100g
Orez cu legume 100g
Ștrudel de cartofi chimen 75g

Gustări calde

Preparat din pește

Preparate principale

Garnituri

*La cerere, putem realiza un meniu personalizat, care să urmeze structura meniurilor existente
și care să fie echivalent valoric cu cele 4 tipuri de meniu (110lei).
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Castraveți murați 75g
Salată de ardei copți 75g
Salată de sfeclă 75g
Salată de dovlecei 75g

Chifle 2 bc
Apă minerală/plată 0,5l
Suc diverse sortimente 0,5l
Cafea 1bc
Prăjituri de casă 75g
Tort 100g

Salate

*La cerere, putem realiza un meniu personalizat, care să urmeze structura meniurilor existente
și care să fie echivalent valoric cu cele 4 tipuri de meniu (110lei).
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Open Soft Drinks Basic
BĂUTURI RĂCORITOARE
Apă plată 0,5l
Apă minerală 0,5l
Sucuri gama Coca Cola 0,5L

BĂUTURI CALDE
Espresso
Cappucino
Ciocolată Caldă
Ceai infuzie

La achiziționarea acestui pachet,
se adaugă 16lei la prețul meniului.

Open Soft Drinks Premium
BĂUTURI RĂCORITOARE
Apă plată 0,5l
Apă minerală 0,5l
Sucuri gama Coca Cola 0,5L
Limonadă /Limonadă flavored
Burn

BĂUTURI CALDE
Espresso
Cappucino
Ciocolată Caldă
Ceai infuzie

La achiziționarea acestui pachet,
se adaugă 21lei la prețul meniului.

Open Soft Drinks
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Cadouri
pentru absolvenț i

Dj și jocuri de lumini
pentru o atmosferă garantată*

Prezentarea tortului
și a imnului de absolvire

cu șampanie din partea casei

5 meniuri gratuite
pentru profesori**

*Facilitatea se acordă pentru 
minim 100 de oaspeți
**Preparate culinare pentru 
minim 100 de oaspeți
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