
Meniu Stavropoleos
by Chef Bejenaru

- 240 lei -

Petrecem de la 1879



Bufet rece
 

Quiche din clătită cu brânzeturi fine și verdețuri
Mini frigărui din roșii cherry cu mozzarella bocconcini, aromatizate cu busuioc

Crochete din brânză de burduf în crustă de porumb
Salată cu piept de rață afumat, rodie și portocale

Mușchiuleț de porc afumat și dovlecel copt
Galantină de curcan cu legume, în crustă de verdețuri

Salată cu piept de pui, porumb și praz
Tartine cu cremă de avocado și somon fumé 

 Tartine cu salată de icre de crap
Tartine cu zacuscă, fasole făcăluită, tartar de avocado

Salată de vinete cu ardei copți
 

Pâine făcută în casă

*poza este cu
titlu de

prezentare



Bufet cald
 

Ciolan de porc crispy 
Ruladă din curcan cu spanac și usturoi  

Mititei
Cârnați vienezi 

Filé de păstrăv aromatizat cu muștar și lime, pregătit în crustă de mălai
Cartofi copți pe plită 

Mămăligă coaptă pe grătar
Legume mediteraneene

Sos de smântână cu tarhon și castraveți murați
Dulceață de roșii proaspete aromatizată cu busuioc

Salată de murături asortate
Salată asortată

 
 

*poza este cu titlu de
prezentare



Desert
 

Cheesecake cu fructe 
Verrines cu mousse de ciocolata în texturi diferite

 Mini choux cu cremă de vanilie
Bar cu fructe

 

*poza este cu titlu de prezentare



Petrecem de la 1879



Meniu Caru' cu bere
by Chef Bejenaru

- 260 lei -

Petrecem de la 1879



Bufet rece
 

Vafe cu cremă de brânză și salsa de legume proaspete
Cubulețe din telemea marinate cu ulei de nuci și măsline Kalamata

Pulpă de porc presată, cu jeleu din ardei copți
Piept de pui marinat

Salată de icre de crap pe crutoane de casă
Cremă de conopidă cu păstrăv afumat și usturoi

Tartine cu salată de vinete și ardei copți 
Tartine cu zacuscă 

Tartine cu fasole făcăluită 
Tartine cu tartar de avocado

 
Pâine făcută în casă

*poza este cu titlu de prezentare



Bufet cald
 

Pulpă de rață coaptă 
Mușchiuleț de porc gratinat cu parmezan 

Cârnați vienezi 
 Coaste de porc marinate

 Filé de dorada marinat cu citrice
Ștrudel cu varză roșie 

Legume coapte pe plită 
Risotto cu spanac

Reducție de vin roșu cu vișine
Compot din ardei copt cu boabe de muștar

Salată de murături asortate
Salată de varză albă

 
 

*poza este cu titlu de prezentare



Desert
 

 Mini Pavlova
Verrines cu mousse de ciocolată belgiană și fructe 

 Tartă cu măr și bezea italiană
Bar cu fructe

 

*poza este cu titlu de prezentare



Petrecem de la 1879



Meniu Micul Paris
by Chef Bejenaru

- 280 lei -

Petrecem de la 1879



Bufet rece

Tartar de vită cu fâșii din Foie Gras
Tartar de ton roșu cu mango și icre de somon

Tartar de avocado cu ou de prepeliță
Somon marinat cu cremă de brânză, portocală și pudră de măsline negre

Salată de rădăcinoase cu rodie și mix de semințe
Brânzeturi maturate fine cu nuci și fructe
Salată de ardei copți cu roșii proaspete

Tartine cu salată de vinete, zacuscă și fasole făcăluită

Pâine făcută în casă

*poza este cu titlu de prezentare



Bufet cald
 

Antricot de vită aromatizat cu cimbrișor proaspăt 
Ruladă din curcan și mușchi de vită, garnisită cu prosciutto

Garf împănat cu usturoi 
Ciocănele de pui în Panko, 

Somon marinat
Cuburi din cartofi copți pe plită

Sferă din orez copt, gratinată cu parmezan
Tartar din legume aromatizate cu unt și busuioc

Sos de piper
Sos de lămâie și unt

Salată de murături asortate
Salată asortată

 
 

*poza este cu titlu de prezentare



Desert
 

 Pana Cotta cu jeleu de fructe de pădure 
 Mousse de ciocolată belgiană și fructe

Tartă cu brânză și măr
Bar cu fructe

 

*poza este cu titlu de prezentare



Partying hard since 1879



Te-ai decis?

 
Atunci contactează-ne:

 
Alice Badea & Irene Nicolae

Events Manager
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email: evenimente@carucubere.ro
Mobile: (+4) 0730 022 021

www.carucubere.ro
 


