КОКТЕЙЛЬНЕ МЕНЮ №2 (500 г)
Гурже з сиром Грюєр (2шт), 10 г
Брускетта зі смаженими лісовими грибами та травами, 22 г
Філе тунця, мариноване з апельсином та чилі, свіжою кінзою та нутовим пюре, 18 г
Гаспаччо з креветкою та мусом з авокадо, 60 г
Повільно приготовлений яловичий антрекот з пюре із червоної капусти, 20 г
Террін із фуа-гра з желе із портвейну та свіжими ягодами, 25 г
Качка у східному стилі з овочами та соусом Хойсин, 52 г
Кебаб із баранини з йогуротвим соусом, 55/10 г
Мідії, запечені з грибами та сиром Пармезан, 38 г
Міні-фіш енд чіпс з соусом Тартар, 47/10/8 г
Еклер-муслін з карамеллю, 25 г
Крем Брюле «Провансаль», 36 г
Шоколадний міні-еклер, 22 г
Міні-десерт «Анна Павлова», 26 г
Опера класік, 22 г
34 євро

COCKTAIL MENU #2 (500 g)
Gorget Gruyere, 10 g
Bruschetta with wild mushroom ragout and fresh herbs, 22 g
Tuna loin, orange and chili marinated with fresh coriander and chickpea purée, 18 g
Gazpacho with prawns and avocado mousse, 60 g
Slowly cooked beef entrecote with red cabbage purée, 20 g
Foie gras terrine with por t wine jelly and fresh berries, 25 g
Oriental style duck with vegetables and Hoisin sauce, 52 g
Lamb kebabs with yoghur t sauce, 55/10 g
Mussels, baked with mushrooms and Parmesan stew, 38 g
Mini Fish & Chips with Tar tar sauce, 47/10/8 g
Éclair mousseline with caramel, 25 g
Crème Brûlée Provençale, 36 g
Chocolate mini éclair, 22 g
Mini Pavlova desser t, 26 g
Opera Classic, 22 g
34 EUR
Ціна вказана на 1 особу, включаючи 20% ПДВ та за виключенням 5% сервісного збору.
The price is calculated per person, includes 20% VAT but excluding 5% service charge.
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