450 lei / persoană - Panoramic
400 lei / persoană - Mezanin
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continentalhotels.ro

REVELION 2018

MENIU MEZANIN
AMOUSE - BOUCHE
Tartină cu carpaccio de vițel, reducție de vin de Porto și parmezan
Tartar de ton cu mango
Spumă de cappuccino cu aﬁne

GUSTARE RECE
Trufă de ﬁcat de gâscă cu icre de manciuria și
jeleu de sfeclă aromatizat cu hrean și portocală
Pastetă din piept de rață afumat cu glazură de cognac
Terină de brânzeturi în crustă de ﬁstic

FEL PRINCIPAL
Mușchi de vită aromatizat cu muștar dijon, piept de rață caramelizat
acompaniat de spumă de cartoﬁ cu trufe și buchet de legume
Sărmăluțe românești cu mămăliguță la grătar,
bacon crispy, smântână și ardei iute

DESERT
Mousse de rodie / Platou de brânzeturi / Fructe

BĂUTURI
Apă minerală plată / carbogazoasă
Espresso / Cappuccino
Sucuri carbogazoase / Sucuri naturale
Bere Stella Artois
Whisky Jack Daniel’s
Vodcă Absolut
Martini
Baileys Irish Cream
Cocktail-uri
Prosecco Valdo
Vin alb, rose și roșu Terra Romana
Vin spumant Bendis Petro Vaselo

REVELION 2018

MENIU PANORAMIC
AMOUSE - BOUCHE
Tartină cu carpaccio de vițel, reducție de vin de Porto și parmezan
Tartar de ton cu mango
Spumă de cappuccino cu aﬁne

GUSTARE RECE
Trufă de ﬁcat de gâscă cu icre de manciuria și
jeleu de sfeclă aromatizat cu hrean și portocală
Pastetă din piept de rață afumat cu glazură de cognac
Terină de brânzeturi în crustă de ﬁstic

GUSTARE CALDĂ
Butterﬁsh cu sos de stridii și șofran cu garnitură de risotto cu cerneală de sepie

FEL PRINCIPAL
Mușchi de vită aromatizat cu muștar Dijon,
piept de rață caramelizat si spumă de cartoﬁ cu trufe și buchet de legume

DESERT
Mousse de rodie / Platou de brânzeturi / Fructe

BĂUTURI
Apă minerală plată / carbogazoasă
Espresso / Cappuccino
Sucuri carbogazoase / Sucuri naturale
Bere Stella Artois
Whisky Jack Daniel’s / Vodcă Absolut / Martini
Baileys Irish Cream / Cocktail-uri
Prosecco Valdo
Vin alb, rose și roșu Terra Romana
Vin spumant Bendis Petro Vaselo

