MENIU TRADIŢIONAL CRĂCIUN 2022
Joi, 23.12
Sosire 4 PM

Întâmpinare cu dulce tradiţional de casă şi băutură aperitiv de casă

Cină
5-7 PM

Ciorbă tradiţională de hribi;
Pui bucovinean cu smântână, hribi și mămăliguţă;
Desert tradiţional din Bucovina - Papanași de casă cu dulceaţă de afine;
Băuturi: apă plată/minerală, sirop de casă, vinul casei și băutură aperitiv.

Vineri, 24.12
Mic Dejun
8-10 AM

Bufet cu preparate tradiţionale de casă, brânzeturi legume,
lactate, patiserie, fructe. Băuturi: cafea, ceai, suc, apă plată/minerală.

Prânz
1-2 PM

Ciorbă rădăuţeană, smântână, usturoi, ardei, pâine de casă;
Păstrăv la tigaie cu mămăliguţă (provenienţa păstrăv - păstrăvării locale);
Desert: Clătite cu brânză și smântână la cuptor;
Băuturi: apă plată/minerală, sirop de casă, cafea, vinul casei si băutură aperitiv.

Cină
8 PM

Cină tradiţională din Ajunul Crăciunului - colindători, obiceiuri și Moș Crăciun!
Aperitiv tradiţional asortat
Fel principal: Friptură de purcel la cuptor cu cartofi copţi și salată de toamnă cu pipinci;
Desert: Tort de casă cu mere, frișcă și scorţișoară;
Băuturi: apă plată/minerală, sirop de casă, vinul casei și băutură aperitiv de casă.

Sâmbătă, 25.12
Mic Dejun
8-10 AM

Bufet cu preparate tradiţionale, semipreparate de casă, legume, brânzeturi și
lactate, zacuști și salată de boeuf, dulceţuri de casă, cozonac de casă, fructe;
Băuturi: cafea, ceai, suc, apă.

Prânz
1-2 PM

Ciorbă de perișoare, ardei, smântână și pâine de casă;
Fel principal: Raţă pe varză;
Desert: Colţunași tradiţionali cu brânză;
Băuturi: apă, cafea, vinul casei și băutură aperitiv.

Cină
8:30-9 PM

CINĂ FESTIVĂ DE CRĂCIUN - Program cu muzică live, datini!
Aperitiv festiv;
Gustare caldă: Ruladă de pui cu sos gorgonzola și nuci ;
Fel principal: Mușchiuleţ de porc cu sos de hribi;
Desert: Tort festiv; Prăjituri de casă și Fructe;
Băuturi: apă plată/minerală, cafea, vinul casei si băutura casei.

Duminică, 26.12
Mic Dejun
9-1 AM

Bufet “întârziat” tip Brunch cu preparate tradiţionale de casă, brânzeturi, salate de casă,
zacuşti de casă, dulceţuri de casă, legume, patiserie de casă, fructe, cafea, ceai, suc,
apă plată/minerală;
Zeamă acră de găină de casă cu tăiţei, smântână, ardei şi pâine de casă, Răcituri;
Sărmăluţe cu afumătură, salată de sfeclă roșie cu hrean și mămăliguţă.

De la
5:30 PM

Masă și Petrecere Câmpenească, în aer liber cu muzică de petrecere și foc de tabără
Aperitiv tradiţional;
Balmoş servit cu lapte acru;
Pomana porcului la ceaun cu brânză iute şi salată de murături;
Plăcinte poale’n brâu;
Vin si ţuică fiartă.

Luni, 27.12
Mic Dejun
8-10 AM

Bufet cu preparate tradiţionale de casă, brânzeturi, salate, zacuşti de casă, dulceţuri de
casă, legume, patiserie de casă, fructe, cafea, ceai, suc, apă.

Meniu de post
Joi, 23.12
Cină

Ciorbă tradiţională de hribi servită cu pâine de casă;
Chifteluţe cu ghebe, cartofi copţi si salată de murături asortate;
Prăjituri asortate de post.

Vineri, 24.12
Prânz

Ciorbă de sfeclă roșie servită cu pâine de casă;
Sote de hribi cu mămăliguţă;
Clătite umplute cu mere coapte.

Cină

Aperitiv de post;
Ardei umpluţi;
Tartă cu mere.

*** În perioada sejurului de Craciun 2022 se serveşte meniul prestabilit. Nu
există posibilitatea efectuării comenzilor în regim A la Carte, cu excepţia
produselor de bar şi în funcţie de disponibilitatea acestora. Copiii au posibilitatea de a comanda din meniul de copii.

Meniu copii
Variante
ciorbe

Ciorbă de văcuţă

Ciorbă de perișoare

Ciorbă de legume

Ciorbă rădăuţeană

Variante
fel principal

Șniţel de pui

Ficăţei de pui la tavă

Pulpă dezosată la grătar

Paste bologneze

Piept de pui la grătar

Brânză cu smântână și mămăliguţă

Garnituri

Cartofi prăjiţi/piure
Orez basmati/orez cu legume

