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Meniu Revelion 2023 
 

29 Decembrie 2022 
 

Intrare cu CINA    

Ora 20:00 Aperitiv – Gustare țărănească   

Jumări, șorici, slănină afumată, mușchiuleț, tobă ardelenească, caltaboș, 

cârnați, telemea, brânză burduf, ceapă roșie, măsline, rosii, castraveti, 

ardei;  

 

Fel de bază:  

Mușchiuleț de porc învelit în prosciutto;  

Cartofi cu rozmarin;  

Salată asortată;  

 

Desert:  

Lava cake cu inghetata de vanilie;  

   

Vin alb/roze (Castel Huniade) 1 st 0,75 la 2 pers;  

  Țuică rece/caldă 0.1 l/pers;  

  Apă plată / minerală 0.5 l/pers;  

 

30 Decembrie 2022 
  

 08:30 - 10:30 MIC DEJUN – bufet suedez    

 14:00 PRÂNZ    

  Ciorbă de fasole cu ciolan afumat și salată de ceapă;  

  Mix grill: piept de pui, ceafă de porc, cârnați de casă;  

  Orez cu legume;  

  Apă plată / minerală 0.5 l/pers;  

    

 19:00 CINA    

  Aperitiv: Salată caprese;  

  Fel de bază:  

  Coaste de porc cu sos barbeque; 

  Cartofi crispy;  

  Salată de ardei copt;  

  Desert: Cheesecake;  

    

  Vin alb/roze (Castel Huniade) 1 st 0,75 la 2 pers;  

  Țuică rece/caldă 0.1 l/pers;  
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  Apă plată/ minerală 0.5 l/pers;  

31 Decembrie 2022 
   

 08:30 - 10:30 MIC DEJUN – bufet suedez    

 14:00 PRÂNZ   

  Ciorbă de văcuță cu smântână și ardei iute;  

  Păstrăv la grătar cu mămăliguță și mujdei;   

  Apă plată / minerală 0.5 l/pers;   

      

 21:00 CINA FESTIVĂ  

Gustare rece    

  Piftie porc;  

  Rulou cu suncă de parma cu salată crudități;  

  Ruladă de porc;  

  Frigărui mozzarella, roșii cherry;  

Măsline, chifteluțe;  

  Grisine învelite cu prosciutto crudo;  

  Ouă de prepeliță cu icre de știucă;   

  Trandafir de somon afumat cu lămaie;  

  Ruladă de suncă cu cașcaval afumat;   

  Salam de Sibiu;  

  Bărcuță de ardei cu 4 feluri de brânză;    

    

 Fel I: 22:30 Supă cremă de ciuperci;    

 Felul II 00:30 Somon cu piure de mazăre;   

 Fel de bază: 02:30    

  Piept de rață cu sos de portocale  

  Piure de cartofi  

  Salată verde;   

 Desert : 03:30 Tort    

    

 Open bar: whisky, vodkă, campari, martini, lichior, șampanie, vin, bere, apă 

plată/minerală, răcoritoare;    
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1 Ianuarie 2023 
   

 10:00 MIC DEJUN   

 14:00 Brunch    

Platou țărănesc (jumări, șorici, slănină afumată, mușchiuleț, tobă 

ardelenească, caltaboș, cârnați, telemea, burduf, ceapă roșie, măsline, 

rosii, castraveti, ardei)   

  Ciorbă acră de porc;  

  Ciolan de porc cu fasole;   

  Piept de pui la gratar cu piure de cartofi;  

  Salata de muraturi;  

  Desert: Tiramisu;  

 

 Vin alb/roze (Castel Huniade) 1 st 0,75 la 2 pers;   

 Tuică rece / caldă 0.1 l/pers    

 Apă plată / minerală 0.5 l/pers;    

    

2 Ianuarie 2023 
    

 8:30 -10:30   MIC DEJUN –bufet suedez    

    

  Plecare 


