Occidentului 12
OFERTĂ MENIURI

Mobil: 0722 286 109
Telefon: (021) 310 89 59
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Strada Occidentului, Nr.12, Sector 1, București
https://occidentului12.ro

Meniu 1

65euro
persoană (T.V.A inclus)

***
Roșie cu salată de vinete
Terină de pui cu spanac
Bulete din cremă de branză cu verdețuri
Rulou salam uscat
Ciuperci umplute cu sos bolognez
Salată norvegiană cu macrou afumat
Choux cu pate de ficat
Șuncă cu salată de crudități
***
Salău meunière cu sos de capere și buchetier de legume
***
Sarmale cu costiță afumată, ardei iute și mămăliguță
***
Mușchi de porc împănat
Piept de pui sau pulpe de pui dezosate la grătar
Cartofi cu rozmarin
Salată asortată de sezon, chifle
***
Mix de alune și covrigei sărați
***
Tort personalizat
Șampanie
Cafea
Fructe asortate
***
PACHET OPEN BAR
Johnnie Walker Red Label, Ballantine's, Havana Club
Beefeater, Finlandia, Campari, Martini
Vin Cramele Jidvei alb demise , rose, roșu
Bere, bere fără alcool
Cocktail-uri: Campari Orange, Gin Tonic, Bloody Mary, Cuba Libre, Mojito
Apă minerală / plată
Coca-Cola, Fanta, sucuri naturale de mere și portocale

Meniu 2

67euro
persoană (T.V.A inclus)

***
Rulou somon cu brânză philadelphia
Batoane crab cu mango
Frigărui mozzarella cu roșii cherry
Tartă cu salată berlineza
Ou umplut cu ciuperci
Rulou șuncă de curcan cu legume
Salată din piept de pasăre cu alune
Prosciutto melone
***
File de păstrăv la grătar cu sos de lămâie și legume gratinate
***
Sarmale cu costiță afumată, ardei iute și mămăliguță
***
Medalion mușchiuleț de porc cu ciuperci
Rulada de curcan
Cartofi umpluți cu brânză și mozzarella
Salată asortată de sezon
***
Mix de alune și covrigei sărați
***
Tort personalizat
Șampanie
Cafea
Fructe asortate
***
PACHET OPEN BAR
Johnnie Walker Red Label, Ballantine's, Havana Club
Beefeater, Finlandia, Campari, Martini
Vin Cramele Jidvei alb demisec, rose, roșu
Bere, bere fără alcool
Cocktail-uri: Campari Orange, Gin Tonic, Bloody Mary, Cuba Libre, Mojito
Apă minerală / plată
Coca-Cola, Fanta, sucuri naturale de mere și portocale

Meniu 3

73euro
persoană (T.V.A inclus)

***
Rulou butterfish cu legume
Ou prepeliță cu file de anchois
Tartină cu mousse de salău și icre manciuria
Salată de fructe de mare
Rulou vițel cu sos remoulade
Piept de curcan afumat cu sos de mango
Terină brânzeturi fine cu nuci
Rulou zucchini cu mozzarella
***
File de somon cu sos olandez
Frigărui creveți
Broccoli gratinat
***
Sărmăluțe din piept de curcan
***
Steak de vițel
Rată confiata cu muguri de pin
Cartofi paille, salată
***
Mix de alune și covrigei sărați
***
Tort personalizat
Șampanie
Cafea
Fructe asortate
***
PACHET OPEN BAR
Johnnie Walker Red Label, Ballantine's, Havana Club
Beefeater, Finlandia, Campari, Martini
Vin Cramele Jidvei alb demisec, rose, roșu
Bere, bere fără alcool
Cocktail-uri: Campari Orange, Gin Tonic, Bloody Mary, Cuba Libre, Mojito
Apă minerală / plată
Coca-Cola, Fanta, sucuri naturale de mere și portocale

Meniu botez

55euro
persoană (T.V.A inclus)

***
Rulou somon cu brânză philadelphia
Ou cu cozi de răci
Rulou zucchini cu mozzarella
Ciupercă umplută cu brânză gorgonzolla
Pate de ton
Salată din carne de pasăre cu schweitzer
Tartă cu salată berlineza
Terină de brânză cu fructe confiate
***
File de păstrăv cu sos de lămâie
Legume gratinate
***
Medalion mușchiuleț de porc cu ciuperci
Rulada de curcan
Cartofi umpluți cu brânză și mozzarella
Salată asortată
***
Mix de alune și covrigei sărați
***
Tort personalizat
Șampanie
Cafea
Fructe asortate
***
PACHET OPEN BAR
Johnnie Walker Red Label, Ballantine's, Havana Club
Beefeater, Finlandia, Campari, Martini
Vin Cramele Jidvei alb demisec, rose, roșu
Bere, bere fără alcool
Cocktail-uri: Campari Orange, Gin Tonic, Bloody Mary, Cuba Libre, Mojito
Apă minerală / plată
Coca-Cola, Fanta

