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GUSTARE RECE

fel principal

CremĂ de avocado cu roȘii uscate – pÂine durum
avocado, roșii uscate, ceapă cuburi,  usturoi, ulei de măsline, 

fresh de lime, coriandru, busuioc, oregano
400g - .... lei

SalatĂ de vinete munteneascĂ cu roȘii uscate
vinete, roșii uscate, căței de usturoi, iaurt, ulei de măsline,

ceapă verde, sare, piper
400g - .... lei

Rasol de porc sous vide cu varză de bruxelles
rasol de porc sous - vide, varză de bruxelles, ulei, unt, bacon copt, 

sare, piper, oțet balsamic, roșii cherry
400g - .... lei

CEAFĂ DE PORC SOUS VIDE ÎN SOS DE BERE CU CIUPERCI
ceafă de porc sous - vide, ciuperci, ceapă, usturoi, bere, smântână 

lichidă, broccoli, sare, piper, pătrunjel
400g - .... lei

Ceafă de porc sous vide la tigaie cu legume
Julien și mix de salată

ceafă de porc sous - vide, legume julien, valeriană, oțet, balsamic, 
ulei de măsline, sare, căței de usturoi, vin roșu, pătrunjel

400g - .... lei

CremĂ de avocado cu roȘii 
uscate – pÂine durum

CEAFĂ DE PORC SOUS VIDE ÎN SOS 
DE BERE CU CIUPERCI

Ceafă de porc sous vide la tigaie 
cu legume Julien și mix de salată

SalatĂ de vinete 
munteneascĂ cu roȘii uscate

Rasol de porc sous vide cu 
varză de bruxelles



Mușchiuleț de porc în crustă de cimbrișor și sos de ciuperci
muschiuleț de porc, usturoi, smântână lichidă, sos ciuperci, 
muștar, miere, sare, piper, cimbrișor, pătrunjel, baby spanac, 

pesmet panko, ulei de măsline, fresh de lămâie
400g - .... lei

Medalion din mușchiuleț de porc cu sos cu piper 
roșu și cartofi zdrobiți

mușchiuleț de porc, cartofi jumătăți, usturoi, salvie, cimbrișor, ulei 
de măsline, sare, piper, smântână lichidă, sos de piper roșu, ceapă, 

unt, pătrunjel, rozmarin
400g - .... lei

Curcan la grătar cu risotto de țelină
și roșii uscate

piept de curcan, țelină, ulei de măsline, unt, ciuperci, vin alb, 
amidon, ceapă, smântână lichidă, roșii uscate, stoc de pui, 

parmesan, pastă de trufe, pătrunjel
400g - .... lei

Coaste de porc cu cartofi și sos Barbeque
coaste de porc, cartofi, sos bbq, susan, roșii cherry

400g - .... lei

Aripioare de pui cu cartofi și sos Barbeque
aripioare de pui, cartofi, sos bbq

400g - .... lei

Curcan la grătar cu risotto de 
țelină și roșii uscate

Coaste de porc cu cartofi
și sos Barbeque

Aripioare de pui cu cartofi
și sos Barbeque

Mușchiuleț de porc în crustă de 
cimbrișor și sos de ciuperciMedalion din mușchiuleț de porc cu 

sos cu piper roșu și cartofi zdrobiți



h o r e c a . m a c r o m e x . r o

MENIU PREPARAT CU INGREDIENTE

Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, 
grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate.

Crustacee și produse derivate.
Ouă și produse derivate.

Pește și produse derivate.
Arahide și produse derivate.

Soia și produse derivate.
Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză).

Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, 
fistic, nuci de Macadamia și produse derivate).

Țelină și produse derivate (inclusiv rădăcină, tulpină, semințe de țelină).
Muștar și produse derivate (muștar pudră, lichid, boabe de muștar).

Semințe de susan și produse derivate.
Dioxid de sulf și sulfiti în concentrații de peste 

10 mg/kg sau 10 mg/litru (inclusiv bere, vin, fructe uscate).
Lupin și produse derivate.

Moluște și produse derivate.

Alergeni


