Private

Events

M#u
1
MENU 1
BEEF SOUP
Ciorbă cu legume proaspete și carne de vită, acrită cu borș și aromatizată cu leuștean

JOSPERED CHICKEN
Piept de pui la Josper, cu sos de muștar Dijon, servit cu fasole verde și piure de cartofi

CARAMEL MOUSSE
Mousse fin de caramel, servit cu mere aromatizate cu rozmarin

- 60 ron -

Lunch

M#u
2
MENU 2
CHICKEN SOUP
Ciorbă cu carne de pui și legume proaspete, acrită cu borș și aromatizată cu pătrunjel

BOEUF BOURGUIGNON
Ceafă de vițel cu sos de vin roșu și legume, servită cu orez basmati

BERRIES MOUSSE
Mousse fin din brânză mascarpone, fructe de pădure marinate cu mentă și pișcoturi Savoiardi

- 60 ron -

Lunch

M#u
3
MENU 3
MINESTRONE
Supă din legume proaspete și ierburi aromatice

PORK STEAK
Mușchiuleț de porc cu sos de ciuperci de pădure servit cu fasole verde sotată cu unt și mărar

APPLE TART
Tartă cu mere servită cu înghețată de vanilie

- 60 ron -

Lunch

M#u
4
MENU 4
GREEK CHICKEN SOUP
Ciorbă cu carne de pui, legume proaspete și smântână, acrită cu lămâie și asezonată cu mărar
proaspăt

TRUFFLES PORK STEAK
Ceafă de porc sous-vide, sos demi-glace cu trufe și cartofi confiați în untură de rață

BERRIES PAVLOVA
Bezea crocantă servită cu fructe de pădure și sos de vanilie

- 60 ron -

Lunch

M#u
5
MENU 5
ZUCCHINI ROLLS
Rulouri de zucchini cu ricotta, roșii cherry confit și ulei de busuioc

TRADITIONAL MEATBALL SOUP
Ciorbă din legume proaspete cu perișoare din carne de vită

RIB ROAST
Antricot de vițel la grill cu sos de piper verde și piure de cartofi cu trufe

BERRIES PAVLOVA
Bezea crocantă servită cu fructe de pădure și sos de vanilie

Lunch

- 80 ron -

M#u
6
MENU 6
BEETROOT CARPACCIO
Carpaccio de sfeclă cu fistic, gorgonzola, segmente de portocală și crutoane

CREAMY MUSHROOMS SOUP
Supă cremă de ciuperci servită cu crutoane aromatizate cu oregano

TURKEY FILLET
Piept de curcan la grill cu sos de citrice și piper roșu servit cu piure de țelină

CARAMEL MOUSSE
Cremă fină de zahăr ars și ou servită cu frișcă și fructe de pădure

Lunch

- 80 ron -

M#u
7
MENU 7
CROSTINI
Felii de pâine prăjită cu cremă de fasole, sos chimichurri și ceapă crocantă

GREEK CHICKEN SOUP
Ciorbă cu carne de pui, legume proaspete și smântână, acrită cu lămâie și asezonată cu mărar

ITALIAN SALMON FILLET
File de somon la cuptor cu orez sălbatic și sos de Prosecco & rodii

BERRIES MOUSSE
Mousse fin din brânză mascarpone, fructe de pădure marinate cu mentă și pișcoturi Savoiardi

- 80 ron -

Lunch

M#u
8
MENU 8
BAKED PAPRIKA
Ardei copt servit cu brânză feta, crutoane, ceapă crocantă și ulei de busuioc

TRUFFLE & POTATO SOUP
Supă cremă de cartofi aromatizată cu trufe și servită cu crutoane

BERRIES PORK STEAK
Mușchiuleț de porc sous vide în crustă de panko, sos de fructe de pădure și piure de cartofi cu
păstârnac

APPLE TART
Tartă cu mere aromatizate cu scorțișoară servită cu înghețată de vanilie

Lunch

- 80 ron -

M#u
9
MENU 9
SALMON GRAVLAX
Toast cu cremă de hrean, somon marinat, icre roșii și microsalată

RAW SALAD
Salată de țelină și morcov cu rodie, mango și nuci prăjite

DORADA FILLET
File de dorada cu piure de morcov și tartar de legume proaspete aromatizat cu tarhon

BERRIES CHEESECAKE
Prăjitură cu cremă de brânză, servită cu fructe de pădure

Lunch/Dinner

- 110 ron -

M#u
10
MENU 10
TRUFFLED CAMEMBERT POLENTA
Polenta cu trufe, coaptă și servită cu sos de Camembert

WALDORF SALAD
Salată cu țelină apio, mere, miez de nucă copt și piept de pui

BEEF STEAK
Mușchi de vită cu sos de hribi și piure de cartofi

TIRAMISU
Prăjitură cu cremă de mascarpone și pișcoturi însiropate cu cafea

Lunch/Dinner

- 110 ron -

M#u
11
MENU 11
BEETROOT HUMMUS
Humus de năut și sfeclă coaptă, cu rodii și nuci caju

GREEK SALAD
Salată din legume proaspete cu brânză feta și oregano

DUCK CONFIT
Pulpă de rață confit, sos demi-glace cu merișoare și piure de cartofi cu busuioc

LAVA CAKE
Prăjitură caldă de ciocolată, servită cu înghețată de vanilie și sos caramel

Lunch/Dinner

- 110 ron -

M#u
12
MENU 12
PULLED CHICKEN MEATBALLS
Carne de pui slow cooked în crustă de panko, servită cu salsa de roșii proaspete

CAESAR SALAD
Salată crocantă cu parmezan, crutoane aromatizate, dressing și piept de pui

BEEF STEAK
Mușchi de vită la gătit la cuptorul cu cărbuni, sos demiglace cu trufe și piure de cartof cu păstârnac

COCONUT PANNACOTTA
Desert italian cu lapte de cocos, servit cu sos de mango

Lunch/Dinner

- 110 ron -

Toate variantele de meniu includ apă și cafea.
Dacă se doresc modificări, nu ezitați să ne comunicați.

0771 617 882
hello@miraval.ro

