Caro Boutique Hotel & Restaurant
2015
Gustări reci
Platou Antipasto cu prosciutto crudo, speck, chorizo, mozzarella, parmezan,
măsline și grisine 650 gr
-2 persoane29 lei
Gourmet Antipasto servit cu vinete, dovlecei, ardei, mozzarella, prosciutto, salată,
grisine, măsline 720 gr
- 2 persoane –
29 lei
Platou Roastbeef la cuptor, servit cu mozzarella, rosii cherry, salată verde,
dressing frantuzesc 380 gr
25 lei
Bruschette cu roșii servite cu bacon crocant si parmezan
12 lei 210 gr

Gustări calde
Creveți la tigaie cu unt și usturoi, pe pat de spanac sote si roșii cherry
24 lei 270 gr
Piept de pui mediteranean stivuit cu legume la grill si rucola
19 lei 320gr
Aripi de pui in sos barbecue cu bastonașe de țelină si morcovi
-24 lei- 380 gr
Stir fry cu vită cu orez cu unt
31 lei 320 gr

Supe
Cremă de broccoli servită cu cruton si spumă de lapte
12 lei 300 gr
Cremă de legume provenciale prăjite
12 lei 300gr
Cremă de cartofi cu midii și busuioc
12 lei 300 gr
Salate
Salată verde Romană asezonată cu dressing Caesar, bacon crocant, crutoane și
parmezan 420 gr
18 lei
Salată de piept de pui la grill cu roșii, brânză feta,salată verde, mărar si iaurt
18 lei 380 gr
Salată de Tofu invelit in prosciutto crudo pe pat de salată lollo bianco si vinegrette
de saltimbocca
15 lei 280 gr
Salată de vită cu tăiței de orez prăjiti, salată mixtă și roșii cherry
33 lei 320 gr
Salată franceză din mix de salată cu roșii, miez de nucă, brânză gorgonzola si
vinegrette 340 gr
19 lei
Salată verde cu file de șalău, creveți și calamari servită cu dressing de ulei de
măsline 420 gr
29 lei

Paste/Pasta
Penne cu ragu de carne tocată servite cu parmezan și busuioc
18 lei 390 gr

Risotto cu ciuperci de pădure și fulgi de parmezan
22 lei 370 gr
Farfale cu piept de pui și sos de ciuperci
18 lei 380gr
Paste Pescatore cu creveți și midii
28 lei 340 gr
Paste cu calamari, roșii cherry și sos pesto
28 lei 340 gr
Fel de bază
Preparate din pui
Piept de pui la grill cu cartofi la tigaie și morcovi sote , salsa de legume ,servit cu
sos de vin alb
25 lei 350 gr
Piept de pui cu rucola si roșii invelit in bacon, dovlecel la grill servit cu pesto și
ouă poșate
27 lei 320 gr
Pui gratella servit cu sos de ardei si cartofi țărănesti cu legume
25 lei 380 gr

Preparate din porc
Cotlet de porc cu os la grill cu cartofi copți, servit cu sos de piper boabe și salsa de
legume
27 lei 420 gr
Cotlet de porc umplut cu feta, rucola,roșii cherry și ulei de trufe servit cu mix de
legume sote
27 lei 380 gr

Cotlet porc frantuzesc la cuptor servit cu cremă de cartofi cu hrean si sos de muștar
Dijon
25 lei 360 gr

Preparate din vită si rață
Steak Navarre Cote de Boeuf invelit cu un sos de ciuperci cremos și servit cu
cartofi piure
35 lei 380 gr
Epicurious Steak la grătar cu sote de creveți în usturoi, servit cu legume la grill și
sos de piper verde
63 lei 380 gr
Mușchi de vită în bacon cu sos gorgonzola și cartofi wedges
53 lei 340 gr
Piept de rață la grătar servit cu piure de păstârnac și sos de fructe de pădure
42 lei 320 gr

Preparate din pește
File de biban de mare la cuptor cu sote de mazăre, ciuperci și morcovi servit cu
sos de lămâie
49 lei 380 gr
File de somon norvegian la grill cu ratatouille de legume de grădină și ierburi
aromate
35 lei 380 gr
File de doradă cu linte verde si sos beurre blank 400 gr
47 lei

Desert
Cremă de brânză dulce cu portocale și șampanie totul în crustă de sos de affine
12 lei 220 gr
Mousse de ciocolată și lichior de amaretto
12 lei 190 gr
Fondant de ciocolată cu segmenți de portocale, grapefruit si mentă
12 lei 170 gr
Prajitură de morcovi cu sos de caramel
12 lei 190 gr

