
OFERTA REVELION 2023 
MUZICA AMBIENTALA LIVE MIHAI BERCIU 

 

470 lei/persoana 
 
 
Meniu Cină Festivă de Revelion  
 
1)Gustare rece :  
- Ciolan afumat în aspic cu sos de hrean 
- Rosie umplută cu salată de vinete proaspete 
- Crispy de pui cu susan 

-Chifteluțe speciale 
- Mozaic de bânzeturi fine 
- Dobos 
- Frigăruie din legume proaspete 
- Cremă de brânză fină pe pat de castravete 
- Cotlet haiducesc  

- Rol șuncă a la rousse 
-Ouă umplute cu pateu de gâscă 
 
2)File de şalău parizian pe pat de rucola cu sos de lămâie (150 gr.) 
 
3) Sărmăluţe bănăţene (4 buc.) 
Bacon la cuptor  
Mămăliguţă românească  
Smântână  
 
4) Preparat de bază:  
- Friptură de curcan ½ 
-Rulou de porc umplut cu ciuperci ½ 
- Cartofi gratinaţi  ½ 
-Legume proaspete la grătar ½ 
- Salată de ardei copt 
- Pâine pe vatră  
 
5) Desert :  



- Tort festiv  
 
Produse de bar: 
-Pălinca de prune 100 ml 
-Afinată de casă 100 ml. 
- Sherridan’s 50 ml. 
-Vin roşu Cramele Aramic 200 ml  
- Vin alb Cramele Aramic 200 ml  
- Bere Haineken 1st  
- Suc gama Coca Cola 250 ml( Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy) 
- Apă minerală/plată  750 ml 
- Prosecco 100 ml  
- Cafea espresso  

-Șampanie pentu copii 
 
Candy bar: 

Sărățele cu brănză si cascaval 
Fructe asortate 
Prăjituri 
 
 
 

Cină Festivă de Revelion  MENIU PENTRU COPIL- 250 lei/copil 
 
1)Gustare rece :  
- Rosie umplută cu salată de vinete proaspete 

-Chifteluțe speciale 
- Mozaic de bânzeturi fine 
- Dobos 
- Cremă de brânză fină pe pat de castravete 

- Rol șuncă a la rousse 
-Ouă umplute cu pateu de gâscă 
 
2)Cascaval pane (100 gr.) 
 
3) Sărmăluţe bănăţene (2 buc.) 
Bacon la cuptor  
Mămăliguţă românească  
Smântână  
 



4) Preparat de bază:  
- Snitel din piept de pui pane ½ 
-Piept de pui la grătar ½ 
- Cartofi prajiti ½ 
-Cartofi pireu ½ 
- Salată de varza 
- Pâine pe vatră  
 
5) Desert :  
- Tort festiv 


