


Meniu 
Zavaidoc

 
345 lei



APERITIV
 

Terină de porc cu prune uscate și măr
Parfait de ficat de pui

Somon cu cremă de brânză
Ruladă de dovlecel la grătar cu cremă de brânză

Chifteluțe din curcan
Pastramă de porc

Cârnați Babic buzoieni
Icre de crap

Legume proaspete
Măsline Kalamata



PEȘTE
 

File de dorada
 cu sos veloute de homar, 

morcovi glace și broccoli soté



SARMALE
 

Sărmăluțe învelite în foi de varză 
servite cu mămăligă,

 smântână și ardei iute



FRIPTURĂ
 

Fălcuțe de porc gătite ușor 
cu piure de cartofi aromatizați

cu ceapă Lyonnaise
 

Salată de sfeclă cu hrean



Meniu 
Alhambra

 
355 lei



APERITIV
 

Mousse de brânzeturi
Pastramă de văcuță pe pat de rucola cu sos de hrean

Somon afumat cu cremă de brânză și ciboulette
Prosciutto asortat cu pepene galben

Salată batog
Ruladă de pui cu legume
Chifteluțe tradiționale

Legume proaspete
Măsline Kalamata



PEȘTE
 

File de păstrăv, sos butter lemon 
servit cu legume soté



SARMALE
 

Sărmăluțe învelite în foi de varză 
servite cu mămăligă,

 smântână și ardei iute



FRIPTURĂ
 

Muschiuleț de porc și pulpă de pui
servite cu tartă de cartofi la cuptor

 
Salată asortată



Meniu 
Elisabeta

 
395 lei



APERITIV
 

Piept de rață afumat pe pat de rucola 
cu dulceață de afine

Pastramă de văcuță cu sos de hrean
Terină de curcan cu caise confiate

Rulou de dovlecel umplut cu cremă de
 branză picantă și roșii uscate

Carnați Babic
Salată de batog

Blue Cheese cu nucă și miere
Legume proaspete
Măsline Kalamata



PEȘTE
 

File de dorada cu sos butter lemon 
servit cu ratatouille de legume



SARMALE
 

Sărmăluțe învelite în foi de varză 
servite cu mămăligă,

 smântână și ardei iute



FRIPTURĂ
 

Muschiuleț de porc și pulpă de pui
servite cu tartă de cartofi la cuptor

 
Salată asortată



Meniu 
Victoria

 
400 lei



APERITIV
 

Tartine cu icre roșii
Terină de Foie Gras din ficat de rață cu 
pandișpan sărat și dulceață de ceapă

Trilogie de brânzeturi franțuzești – 
Brie, Cedar, Blue Cheese, nucă, miere, struguri

Pătură de prosciutto de Parma pe pepene galben
Pastramă din piept de rață cu caramel de portocală

Ruladă de zuchinni cu cream cheese,
 roșii uscate și ciboulette

Legume proaspete
Măsline Kalamata



PEȘTE
 

File de biban de mare 
cu sos veloute de homar, 

servit cu legume sauté



SARMALE
 

Sărmăluțe învelite în foi de varză 
servite cu mămăligă,

 smântână și ardei iute



FRIPTURĂ
 

Obraz de vițel,
 sos de ciuperci 

cu piure aromatizat cu trufe



Meniu 
Zaraza

 
410 lei



APERITIV
 

Parfait din ficat de rață
Pastramă de vacă în crustă de piper

Chifteluțe de curcan cu tarhon
Rulou de somon afumat cu pastă de brânză picantă

Salată de batog
Frigărui de roșii cherry și mozzarella Bocconcini

Legume proaspete
Măsline Kalamata
Balotină de curcan



PEȘTE
 

File de dorada
cu sos butter lemon 

și legume sauté



SARMALE
 

Sărmăluțe învelite în foi de varză 
servite cu mămăligă,

 smântână și ardei iute



FRIPTURĂ
 

Obraz de vițel,
 sos de ciuperci 

cu piure aromatizat cu trufe
 

Salată de ardei copți





Vin spumant 
Gin Gordon's
Gin & Tonic
Whiskey Johnny Walker Red Label / J&B
Whiskey & Coke
Campari
Campari Orange
Campari Tonic
Cinzano alb & roșu

Negroni (Gin, Campari, Cinzano)
Vin Hanu' Berarilor Nea Bachus - îmbuteliat
                    alb/ roșu sec  - Crama Gramofon Wine
Vin Hanu' Berarilor Nea Bachus - îmbuteliat
                    roze demi-sec - Crama Gramofon Wine
Berea casei la halbă 
Produse Pepsi  
Sucuri naturale Prigat 
Limonadă clasică 
Apă plată | Apă minerală 
Espresso | Cappuccino | Caffe latte



Whiskey Johnny Walker Red Label / J&B
Whiskey & Coke
Campari
Campari Orange
Campari Tonic
Vin Hanu' Berarilor Nea Bachus - îmbuteliat
alb/ roșu sec -Crama Gramofon Wine
Vin Hanu' Berarilor Nea Bachus - îmbuteliat
roze demi-sec - Crama Gramofon Wine

Berea casei la halbă 
Produse Pepsi  
Sucuri naturale Prigat 
Limonadă clasică 
Apă plată | Apă minerală
Espresso | Cappuccino | Caffe latte





Bucătar chef hărăzit
evenimentului

Manager de eveniment 
dedicat și priceput

Serviciu de hostessing pe toată durata evenimentului

Testarea meniului după iscălirea contractului

10% din valoarea mesei se transformă în tratație cu
ștaif, adică puncte Out4Food numai bune de consumat

Din partea casei
Șampanie  

Platouri cu fructe proaspete
Alune

Baghetă rustică



 Restaurantul are o capacitate maximă de 150 locuri și este
rezervată exclusiv pe toată durata evenimentului.

 

Plata se poate face doar numerar sau card
 la sfârșitul evenimentului.

Serviciul de personal nu este inclus pe nota finală, 
recomandăm 10% pentru o servire bună 

și 12% pentru o servire excelentă.

Oferta este valabilă pentru evenimentele
 realizate în 2022  - 2023.



Candy bar 30 lei/ pers 
 

Dansuri de societate și latino – Grupul Contesina 0745 031 332

Dansuri populare – Grupul Altița 0723 305 416

DJ – Adrian Anghel 0722 268 471

Taraf (vioară, pian, acordeon, clarinet/ țambal) 
Valentin Albeșteanu 0723 403 057

*la cerere vă putem recomandăm și alte servicii: foto și video, alte
aranjamente/ decorațiuni, formație, entertaiment copii



+40 725 558 035
hanuberarilor.lupescu@citygrill.ro

Bdul. Pache Protopopescu, nr 51
 Sector 2, București

Roxana Moga
Event Manager

tel:0040725558035
mailto:hanuberarilor.lupescu@citygrill.ro

