
Mese de botez





Sfântă şi neasemuită este Taina Botezului şi dator este 
mireanul, de la boier la calic, să‑şi îndrume copiii spre acest 
prag omenesc, când se leapădă de Sarsailă, pentru ca, apoi, 
să intre, cu încuviinţarea Domnului, în viaţa creştinească!

Părinte sau Naş, datoria creştinului este de a duce la 
îndeplinire această Taină, una dintre cele Şapte Sacramente 
rânduite. Pentru aceasta Naşii de botez şi Părinţii trupeşti 
mărturisesc în locul copilului credinţa în Iisus Hristos şi 
făgăduiesc o creştere sfântă a copilului. 

Sărbătorim acest fapt după orînduiala veche, binecu-
vântând copilul şi urându‑i viaţă lungă, blagoslovită de toate 
împlinirile sufleteşti şi trupeşti. Părinţii şi Naşii vor întinde, 
cu bucurie, masă lungă şi plină de toate darurile vieţii, bine 
sfătuiţi de Dumneaei Kera Caliţa, ce pre mulţi  i‑a îndrumat 
pe această cale.

La Jariştea Locantă, se va strânge întregul alai de neamuri 
şi prieteni, aducând pruncului proaspăt botezat plocoane 
neasemuite. Cuvine‑se ca toţi aceştia să fie primiţi cu drag, 
aşternându‑le în faţă pâinea, sarea şi clondirul cu vinul cel 
roşu precum sângele Mântuitorului. 



Botez de Rubin

Mezelic: s ruladă de cocoş cu busuioc
  s rulou de şvaiţer cu struguri
  s drob de berbecuţ cu basilicum
  s aspic de curcan cu morcov şi pătrunjel
  s pate de brânză de capră cu chimion
  s papillote de şalău de Dunăre
  s icre de crap din Jurilovca
  s babic şi ghiudem
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  file de păstrăv cu sos Espagnole şi 
cartofi natur în unt

Felul III: s  antricot de viţel la cuptor cu sos de 
vin şi orez sălbatic şi salată verde 
cu morcov

  s  pulpă de raţă cu varză albă călită cu 
cimbru şi busuioc

  
Preţăluită: 230 lei





Botez de Sultanit

Mezelic: s tartă cu fructe de mare
  s ruladă de viţel cu sparanghel
  s balotină de fazan cu cătină şi merişoare
  s pate de iepure cu fructe confiate
  s  doboş de caşcaval cu şuncă de 

Praga, în formă de butoiaş
  s pulpe de raţă afumată
  s pate de brânză din Ithaca
  s rulou de legume în aspic
  s măsline şi roşii cherry

Felul II: s  file de şalău meunière cu buchet de 
legume

Felul III: s  muşchiuleţ de mangaliţă la cuptor 
pe canapea de cartofi franţuzeşti

  s  pulpă de curcan la cuptor 
cu piurea de morcovi

  s salată verde cu mărar şi castraveţi verzi

Preţăluită: 230 lei





Botez de Alexandrit

Mezelic: s terină de căprioară cu caise confiate
  s  galantină de iepure cu slănină 

afumată şi cireşe confiate
  s  ghiudem şi babic pregătite în cuhniile 

Jariştei
  s ruladă de brânză din Chefalonia
  s ruladă de viţel umplut cu smochine
  s pastetă de cegă din Marea Neagră
  s  somon afumat pe canapea de pepene 

galben
  s pate de brânză de capră cu anason
  s măsline şi roşii cherry

Felul II: s  somon în crustă de nucă cu sos de 
lămâie şi broccoli sote

Felul III: s muşchi de vită cu ciuperci
		 s  ruladă de curcan umplută cu legume 

pe piurea de mazăre verde
  s salată de andive cu lămâie

Preţăluită: 280 lei







Botez de Turmalină

Mezelic: s galantină de fazan cu cireşe confiate
  s pate de gâscă pe jeleu din afine
  s piept de raţă afumat
  s tartar de somon de danez
  s mousse de urdă cu mentă
  s aspic de sitari cu porumb
  s buşeuri cu brânză iute
  s canapea cu rulou de păstrăv afumat
  s măsline şi vegetale

Felul II: s   ruladă din filet de grand poisson 
cu sos Hollandaise

Felul III: s  cocoşel de munte, jumătate, în sos 
de vin alb

  s  medalion de mistret 
cu sote de bureti

  s salată de andive

Preţăluită: 300 lei




