
WELCOME SNACKS

La sosire, alături de zâmbetele de primire și Prosecco

Măsline glazurate cu chilli, miere și lămâie

Canapes cu mousse de gorgonzola și reducție de merișoare

Canapes cu unt cu verdețuri mediteraneene și caviar de somon

Tofu crocant cu turmeric, susan negru și ghimbir murat

THE BUFFET

The Small Bites

Canapes cu avocado, ceapă verde și roșii uscate

Mini wrap cu legume la cuptor, glazură de oțet balsamic și cremă de brânză cu susan prăjit

Duo de mousse de sfeclă și piure de mazăre cu mentă și parmezan

Mini wrap cu somon, wasabi și cremă de brânză cu chives

Mini frigărui de pui teriyaki cu susan

Platouri cu brânzeturi internaționale, coacăze nuci și struguri

The Fresh Corner

Roșii cherry, mozarella bocconcini și busuioc proaspăt 

Salată cu andive, mere verzi, merișoare, iceberg, radicchio, susan, verdețuri de primăvară și honey mustard

Cous cous marocan cu legume, cartof dulce, mango și mentă

The Baked, the Bread & the Dips

Cheesy seedy cake cu feta, spanac baby semințe, mac și parmezan

Tartă cu legume caramelizate, roșii coapte, anchois și chevre

Focaccia cu rozmarin și roșii uscate, cu ulei de măsline și oțet balsamic învechit

Specialități de pâine germană de la Brot Manufactur

Dip de iaurt grecesc cu miere, ulei de măsline și busuioc

Babaganoush – salată de vinete în stil arăbesc, cu tahini, rodie și pătrunjel

Obatzda – dip bavarez cu brânzeturi cremoase și paprika

The Star of the Show

Somon, șalău și legume în sos lejer tailandez cu lapte de cocos și lemongrass

Orez basmati infuzat cu ceai verde

Salsa de mango și castravete cu sweet chilli și susan negru

Fruit Bar

Cu fructe proaspete de sezon, fructe de pădure, rodie, smochine
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The Menu



THE CAKE

Prezentat festiv, decorat cu flori în stilul evenimentului, apoi servit la masă împreună cu mini-deserturi pentru a 
crea un aranjament eclectic și spectaculos

Opțiuni pentru tort (sau orice alt tort de pe www.f-r-o-g.com):

Blat de ciocolată, cremă de mascarpone cu fructe proaspete de pădure și coulis de portocale 

Blat de ciocolată, cremă cu vanilie, fructul pasiunii și rodie

Blat cu ananas și portocale confiate, cu cremă de mascarpone și amaretto

Blat de vanilie și migdale, cremă cu vanilie și căpșuni

Blat cu lămâie, mac și levănțică și cremă de mascarpone cu afine

Alternativa la tort: piramidă din choco-balls (ciocolată neagră, cafea, alune de pădure) cu învelișuri diferite 
pentru a crea un ”tort” colorat și inedit: petale de trandafir, albăstrele, cocos, cacao, fistic, alune de pădure

THE CAKE BAR

Decorat în stilul evenimentului, colorat și decadent 

Mini deserturi

Choco balls învelite diferit, în: petale de trandafir, levănțică, fistic, cocos, alune de pădure 

Mini cookies cu susan și portocale 

Mini cookies cu ciocolată și fistic 

Mini brownies 

Mini carrot cake cupcakes cu frosting de cream cheese 

Mini tarte cu mousse de mascarpone, ciocolată albă și zmeură 

Tarte, torturi și breads (prezentate întregi și tăiate de noi la bufet)

Banana bread 

Lemon drizzle cake 

Tarte au chocolat și coulis de portocale 

Tartă cu vanilie și fructe de pădure 

Tort cu afine, mascarpone si amaretto 

Tort cu banane și caramel 

Pavlova cu cremă de cocos și fructe de pădure
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The Cake & Cake Bar


