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M E N I U



GUSTARE RECE
Platou aperitiv

Specialitate de rață
piept de rață afumat, smântână 35%, pate de rață, cognac, 

gelatină, piper alb, sare, ceapă verde
 .... lei

Cheesecake cu somon afumat
brânză philadelphia, smântână 35%, gelatină, biscuiți sărați,

mărar, unt, somon afumat, piper, sare, cognac
 .... lei

Terină din ficat de pasăre
ficat de pui, smântână 35%, castraveți acri (mici), ceapă verde, mărar, 

ouă, prosciutto crudo, ouă prepeliță, cognac, vin alb, sare, piper
.... lei

Trilogie de brânzeturi cu ceapă ciboulette, 
în mantie de brânză cheddar

brânză akadia vacă & capră, brânză topită lvqr, cașcaval, ceapă 
verde/chives, smântână 35%, gelatină, brânză cheddar, piper

.... lei

Trilogie de carne în prosciutto
piept de pui, smântână 35%, mușchiuleț de porc, mușchi de vită 

3/4, prosciutto crudo feliat, sare, piper, vin alb
.... lei

Specialitate de rață

Trilogie de carne în prosciutto

Trilogie de brânzeturi cu ceapă 
ciboulette, în mantie de brânză cheddar

Cheesecake
cu somon afumat

SERVIRE pe platou

Terină din ficat de pasăre



SERVIRE pe platou

Vol-au-vent cu avocado și creveți
aluat congelat, avocado bucăți, fresh de lămâie, ceapă verde, ulei de 

măsline, ouă, creveți pre fierți 16/20, unt, vin alb, mărar
muștar, semințe in/susan pentru decor, piper, sare, sos chilly, unt

.... lei

Capuccino de vinete cu spumă de lapte
vinete congelate, smântână 35%, ulei, ceapă cuburi, grana padano, 

spumă de lapte , apă minerală, piper, sare
.... lei

Midii pane cu sos remoulade
castraveți acri, ceapă verde, mărar, maioneză,

sos chilly, piper, sare, fresh de lămâie
.... lei

Roulou de castravete cu spumă de ton
castraveți fabio, ton conservă în apă, unt, piper alb, 

sare, fresh de lămâie
.... lei

Salată de verdețuri cu roșii și parmesan
mix de salată, grana padano, roșii cherry, suc de portocală, 
ulei de măsline extravirgin, fresh de lămâie, sare, piper alb

.... lei

Vol-au-vent cu avocado
și creveți

Salată de verdețuri cu roșii 
și parmesan

Capuccino de vinete
cu spumă de lapte

Roulou de castravete cu 
spumă de ton

Midii pane cu sos remoulade



fel principal
File de cod și CREVEȚI ÎN SOS DULCE ACRIȘOR, picant

file de cod saithe, creveți, unt, căței de usturoi, sos dulce iute, (sweet&chilli sos), 
stafide, vin alb, fresh de portocale, ghimbir, sare, piper, pătrunjel, busuioc

400g - .... lei

Surf&Turf (Mușchi de vită cu creveți și sparanghel)
mușchi de vită brazilia 3/4, cimbrișor, unt, creveți prefierti 16/20, căței 
de usturoi, fresh de lămâie, ulei de măsline, sparanghel, fond de vită, 

conopidă, lapte, smântână lichidă, vanilie, sare, piper
400g - .... lei

Spată de vită sous vide cu legume wok
spată de vită sous-vide, legume wok, ceapă verde, ulei de măsline, 

unt, sos soya, căței de usturoi, ceapă cuburi, ghimbir
400g - .... lei

Spată de vită sous vide cu sos de vin
și roșii uscate și cartofi dulci

spată de vită sous-vide, vin roșu, roșii uscate, muștar dijon, cartofi 
dulci, ghimbir, unt, ulei de măsline, zahăr

400g - .... lei

File de somon cu sos de creveți și roșii cherry, 
ciuperci și sparanghel

file de somon, ciuperci edenia (lame), unt 82%, sparanghel, fresh de lămâie, 
sare, piper, ulei de măsline, sos (căței de usturoi, creveți, stoc de pui, unt , ulei de 

măsline, capere, roșii cherry, vin alb, sare, piper, pătrunjel tocat)
400g - .... lei

File de cod și creveți în 
sos dulce acrișor, picant

Spată de vită sous vide cu sos de vin
și roșii uscate și cartofi dulci

Spată de vită sous vide cu 
legume wok

Surf&Turf (Mușchi de vită 
cu creveți și sparanghel)

File de somon cu sos de creveți și 
roșii cherry, ciuperci și sparanghel



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


