Bdul Iuliu Maniu, Nr. 484, Sector 6, București
Tel: 0769.812.778 / 0722.797.639
Email: office@restaurantcapri.ro
Website: www.restaurantcapri.ro

Restaurant Capri vă oferă un meniu variat si flexibil, cu preparate de cea mai înaltă
calitate. Mai jos vă puteți alege meniul perfect pentru momente speciale alături de
prieteni dragi si familie!

1. ANTREU 8 Piese La Alegere

2. PEȘTE La Alegere

+ 2 piese din partea casei

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Terină din piept de pui
Trandafir din salam de sibiu
Ruladă de cașcaval
Ruladă din ou cu branză feta
Rulou din suncă cu salată de crudități
Drob din ficăței de pasăre
Icre de crap cu lămâie
Nufăr din roșie cu vinete/brânză/mozarella
Chifteluțe cu susan (ruladă)
Canapea de castravete cu somon fume
Ruladă din piept de pui
Mozaic de măsline
Ceafă de porc afumată
Corăbioare cu gorgonzolla și roșii cherry

☐ File de șalău (Parizian /Foietaj)
☐ Păstrăv
☐ Rondele de somon
Asortați cu o garnitură:

☐ Cartofi natur
☐ Sote de legume cu unt și verdeață
☐ Buchețele de broccoli, conopidă si morcov
Si cu un sos, după gusturile dumneavoastră:

☐ Sos meuniere
☐ Sos de lămâie
☐ Sos de citrice

3. SĂRMĂLUȚE cu Mămăliguță,
Ardei Iute și Afumătură de Porc

4. FEL PRINCIPAL
2 Piese La Alegere:

Cu Garnitură:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Ruladă din mușchi file
Piept de pui la cuptor
Piept de pui la grătar
Ceafă de porc la cuptor
Ceafă de porc la jar
Pulpe de pui dezosate la jar
Cârnăciori de casa proaspeți
Cotlet de porc marinat
Cotlet de porc la grătar
Ruladă de pui în foietaj

Cartofi cu rozmarin
Cartofi gratinați
Frigărui din legume la grătar
Cartofi tărănești

Și Salată:

☐
☐
☐
☐

Salată asortată de vară
Salată de varză albă
Salată de murături asortate
Salată de sfecla roșie cu hrean

Pre ul unui meniu variază între 150–250 lei/pers., în func ie de op iunile dumnevoastră.
În acest preț sunt incluse: șampanie si pișcoturi pentru primirea invitaților, cafea, apă
minerală / plată nelimitat, masă de fructe, alune și salatini. De asemenea în prețul
meniului vă oferim sala decorată cu huse si funde pentru scaune, fuste pentru mese.

☐ 5. Pachet Băuturi

(opțional) – 45 lei / persoană

Whisky (JB / Ballentine’s)
Vodka (Absolut / Finlandia)

Cinzano
Campari

Vinul Casei (Alb și Rosu)
Băuturi Răcoritoare

Gin Beefeater

Crema Whisky

Sucuri Naturale

