
Bufet românesc
Piftie de curcan

Tobă, lebăr și brânzeturi românești

Rață pe varză roșie caramelizată

Curcan cu sos de gutui și cimbru proaspăt

Purcel de lapte la rotisor cu jiu de legume

Bufet cu fructe de mare
Tentacule de calamar cu sos pesto

Homar cu unt “Café de Paris”

Midii proaspete cu sos de Sauvignon Blanc

Sushi (California roll cu caviar, somon și 

avocado, castravete, tofu, creveți)

Stridii proaspete 

Turn de creveți

Supă
Consomme din coadă de vită

Live station
Mușchi de vită Welington

Jambon de porc în stil oriental

Salate
Selecție de salate și legume proaspete și 

rădăcinoase, cu dressing și topping diferite

Salată de andive cu prosciutto, pere și nuci

pecan

Salată Crowne cu piept de rață afumat și 

portocale

Salată quinoa cu avocado și mix de roșii

Fel principal 
Somon la grătar cu ierburi aromatice

Medalion de cerb cu sos de vin Marsala

Piept de pui umplut cu ricotta și spanac

Garnituri
Orez sălbatic cu miez de nucă și rodie

Cartofi gratinați cu broccoli

Legume la grătar cu pesto și busuioc proaspăt

Piure de cartofi cu trufe

Legume tempura cu sos chilli

Desert 
Tort Maria 

Tort de ciocolată cu fructul pasiunii

Tort cu pere caramelizate

Fantana de ciocolată cu fructe proaspete

Tarte cu fructe

Băuturi
Prosecco Serena 1881

Vin Crama La Salina - Issa Chardonnay, Issa 

Rose, Issa Pinot Noire

Bloody Mary cocktail station

Vodka Russian Standard, Gin Bulldog, Whiskey 

Chivas Regal, Rom Backardi Black, Tequila 

Olmeca Silver

Hugo, Aperol Spritz, Cuba Libre, Mojito, Gin 

Tonic, Eldeflower Gin, Vodka Juice, Vodka Dry 

Martini, Coemopolitan

Băuturi răcoritoare gama Coca-Cola și sucuri 

naturale Granini 
Cafea, ceai, apă minerală plată și carbogazoasă
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Romanian buffet
Turkey with vegetables aspic

Romanian traditional cold cuts

Caramelized duck with red cabbage

Turckey with quinice sauce and fresh thyme

Filipino-style suckling pig, jus

Sea food buffet
Squid tentacles with pesto sauce

Lobster with café de paris butter

Fresh mussels in wine sauce

Midii proaspete cu sos de sauvignon blanc

Sushi (California roll with caviar, salmon and 

avocado, cucumber, tofu, shrimps)

Fresh oysters

Shrimps tower

Soup
Ox tail consomme

Live station
Beef Welington

Slow cooked pork ham

Salad
Selection of green leaves, fresh vegetables 

and vegetables roots, selection of dressing 

and different topping

Andive salad with prosciutto, pears and pecan 

nuts

Crowne Salad with smoked chicken breast 

and oranges

Quinoa salad with avocado and tomatoes mix

Main course
Grilled salmon with herbs

Pan roasted venison, Marsala wine sauce

Chicken breast stuffed with ricotta and spinach

Side dishe
Wild rice with nuts and pomegranate

Potatoes gratin with broccoli

Grilled vegetables with pesto and fresh basil

Mashed potatoes with truffles

Tempura vegetables with chilli sauce

Dessert 
Maria cake

Chocolate cake with passion fruit

Caramelized pears cake

Chocolate fountain and fresh fruits

Fruits tarts

Drinks
Prosecco Serena 1881

Wine La Salina Winery - Issa Chardonnay, Issa 

Rose, Issa Pinot Noire

Bloody Mary cocktail station

Vodka Russian Standard, Gin Bulldog, Whiskey 

Chivas Regal, Rom Backardi Black, Tequila 

Olmeca Silver

Hugo, Aperol Spritz, Cuba Libre, Mojito, Gin 

Tonic, Eldeflower Gin, Vodka Juice, Vodka Dry 

Martini, Coemopolitan

Soft drinks & Granini natural juices 

Coffee, tea, mineral still or sparkling water
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