
Peperoncini umplut cu cremă de brânză
Cub de pepene galben cu prosciutto

Ruladă de somon cu cremă de brânză fină și strugure
negru

Mussle shell sărat cu confit de rață
Quiche de ciuperci sălbatice din Transilvania

Terină de porc cu prune uscate
Piept de curcan afumat și vinegrete cu miere făcută în

casă
****

File de butterfish cu legume la cuptor și piure de țelină
cu chimen și sos butterlemon și capere

****
Duo din steak de curcan “slow cooking” și mușchiuleț de

porc în crustă de ierburi cu garnitură de budincă din
sfeclă roșie, cartofi steak aurii și sos de muștar cu brânză

****
Sărmăluțe cu mămăligă și afumătură servite cu smântână

și ardei iute proaspăt
****

Celine

299 lei / persoană



Terină curcan cu prune uscate în mantie de bacon
Creveți panko cu dulceață de ardei iute

Tartine cu rață afumată, felii de parmezan și dulceață de
afine

Humus pe pat de lipie crocantă
Mozzarela cilegini cu pesto de roșii deshidratate pe pat

de rucola
Ruladă din mușchiuleț de porc cu nuci în crustă de roșii

uscate
Icre de crap pe pat de blinis pufos

****
File de doradă cu risotto cu spanac, legume crocante și

sos mediteranean cu capere
****

Sorbet de lămâie
****

Pulpă de rață confiată cu varză roșie, piure de cartofi cu
trufe și sos de mango

****
Sărmăluțe cu mămăligă și afumătură servite cu smântână

și ardei iute proaspăt
****

Amelia

327 lei / persoană



Mousse de somon fume cu icre pe blinis
Foie gras cu chutney de mango și nuci

Wrap cu Nero di Seppia, cremă de brânză fină, somon și
cremă de
wasabi

Ou de prepeliță cu icre negre și roșii
Raffaelo din brânzeturi fine cu fructe dezhidratate

Ruladă de curcan cu roșii deshidratate, în mantie de
verdețuri

Millefeuille de legume
****

Duo din file de biban în crustă de alune și somon cu
legume coapte, sos de șampanie și roșii concase

****
Sorbet de lămâie

****
Duo din mușchi de vită Black Angus și piept de curcan
umplut cu trufe, servit cu fasole verde, sfeclă roșie si sos

de cognac Hennessy
****

Sărmăluțe cu mămăligă și afumătură servite cu smântână
și ardei iute proaspăt

****

Odette

398 lei / persoană



Apă plată, apă minerală Dorna
Coca-Cola, Fanta, Sprite
Santal diverse sortimente

Espresso Julius Meinl
Ceai diverse sortimente

****
Bere Ursus cu și fără alcool

****
Moșia de la Tohani Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Rose

****
Whisky Red Label, Jameson Irish

Vodka Absolut, Smirnoff Red
Gin Beefeater Dry

Rom Captain Morgan Spiced, Havana Club
Metaxa 5*

Martini Bianco
Aperol

****
• 9 variante cocktailuri cu alcool;

• 2 variante cocktailuri fără alcool;
• 2 variante shot-uri;

• open bar disponibil 10 ore; cost extra 45 lei / oră / persoană rămasă
în sală.

Serenity

149 lei / persoană



Apă plată, apă minerală Dorna
Coca-Cola, Fanta, Sprite
Santal diverse sortimente

Espresso Julius Meinl, Cappucino
Ceai diverse sortimente

****
Bere Ursus cu și fără alcool

****
Moșia de la Tohani Special Reserve Sauvignon Blanc, Fetească Neagră, Rose

****
Whisky Jack Daniel’s, Jameson Irish

Vodka Finlandia, Absolut
Gin Beefeater Dry, Bombay Sapphire

‘Tequila Olmeca 100% Agave
Rom Captain Morgan Spiced, Havana Club Especial

Jägermeister
Jidvei Vinars, Metaxa 5*

Martini Bianco
Aperol

Campari
Pălincă

Prosecco
Whisky Cream Carolans

****
• 11 variante cocktailuri cu alcool;
• 3 variante cocktailuri fără alcool;

• 3 variante shot-uri;
• open bar disponibil 10 ore; cost extra 50 lei / oră / persoană rămasă în sală.

169 lei / persoană

PremiumSerenity



Apă plată, apă minerală Dorna
Coca-Cola, Fanta, Sprite
Santal diverse sortimente

Espresso Julius Meinl, Cappucino
Ceai diverse sortimente

Energizant Red Bull
****

Bere Ursus cu și fără alcool
****

Cuvée Nicolae și Cuvée Dolette, Crama Tohani
****

Whisky Jack Daniel’s, Johnnie Walker Black Label, Jameson Irish
Vodka Ketel One, Smirnoff Black, Absolut

Gin Bombay Sapphire, Tanqueray
Tequila Olmeca 100% Agave

Rom Captain Morgan Spiced, Havana Club Especial
Jägermeister, Unicum

Jidvei Vinars, Metaxa 7*
Matini Bianco

Aperol
Campari
Pălincă

Prosecco
Whisky Cream Bailey’s

****
• 14 variante cocktailuri cu alcool;
• 3 variante cocktailuri fără alcool;

• 3 variante shot-uri;
• open bar disponibil 10 ore; cost extra 55 lei / oră / persoană rămasă în sală.

Supreme Serenity

199 lei / persoană


