Nunţi de vis

Îi e dat omului să se bucure de toate ale firii, mai cu
seamă de acele binecuvântate prilejuri când odraslele sale
primesc Taina Cununiei şi ajung să joace, în paşi măsuraţi
doar de preaplinul sufletului, „Isaiia dănţuieşte”.
Cronicile de demult şi alte izvoare amintesc cum că
românii, fie el soldat sau gheneral, au ştiut dintotdeauna să
preţuiască aşa cum se cuvine această zi istorică din viaţa lor.
De vrei, urmând pilda Cronicei, ca şi pentru simandicosul Dumitale obraz această împrejurare să fie una de
nemaivăzut şi nemaiauzit, Kera Caliţa te aşteaptă la a sa
Locantă Jariştea pentru a pune la cale, după datină, nunta
copiilor şi finilor Domniei Tale! Părinte sau Naş, tu ştii că
deopotrivă trebuie să respecţi canoanele creştineşti, dară şi
rânduielile lumeşti, care dintotdeauna spun că, în astfel de
clipe fericite, musai să răsune cimbalul, alămurile şi violina,
întovărăşind fine bucatele şi vinurile tari şi luminoase!

Nunta de Jasper
Mezelic: s terină de viţel în crustă de piper roşu
s pastramă de oi uscată la vânt
s limbă afumată cu sos remoulade
s icre de ştiucă pe lămâie
s batog de crap de Dunăre
s canapea cu brânză picantă
s ruladă de bibilică în aspic
s ruladă de şvaiţer cu ananas
s piept de raţă afumat
s măsline şi vegetale verzi
Felul II: s rondele de somon în sos Hollandaise
cu garnitură de broccoli
Felul III: s sărmăluţe în foi de varză şi în foi de viţă
Felul IV: s antricot de vită cu floare la cuptor
în sos de vin alb de Cotnari
s file de porc cu sos de ciuperci şi cartofi
înveliţi în kaiser
s salată verde cu mărar şi castraveţi
Preţăluită: 280 lei

Nuntă de Granat
Mezelic: s tartar de somon norvegian
s canapea de brânză cu verdeţuri
s aspic de fazan
s terină de căprioară cu caise confiate
s ruladă de somon cu brânză şi spanac
s pate de brânză de capră cu chimen
s piept de raţă afumat
s icre de ştiucă
s ruladă de curcă cu legume
s vegetale şi măsline
Felul II: s somon la cuptor cu sos de gorgonzola şi orez sălbatic
Felul III: s sărmăluţe in foi de viţă şi sărmăluţe
în foi de varză
Felul IV: s pulpă de raţă
s cotlet de viţel la cuptor copt în vin
Bordeaux
s budincă de legume gratinate
s salată de varză albă cu morcov şi mărar
Preţăluită 320 lei

Nunta de Safir
Mezelic: s galantină de prepeliţă în crustă de
alune de pădure
s pate de căprioară pe canapea în sos
de mandarine
s pate de urdă cu izmă
s tartar de păstrăv de Putna
s foie gras pe pat de ananas
s unt de sardele
s ghiudem şi babic
s rulou de şvaiţer cu kiwi
s pastramă fină afumată
s măsline şi vegetale verzi
Felul II: s rulou din file de dorada cu sos de
fructe de mare şi conopidă gratinată
Felul III: s sărmăluţe in foi de viţă şi sărmăluţe
în foi de varză
Felul IV: s muşchi de vită cu sos de rodii şi orez
sălbatic
s piept de raţă cu mandarine caramelizate şi cartofi gratinaţi
s salată de rucola cu ananas şi lămâie
Preţăluită: 370 lei

Nunta de Perlă
Mezelic: s pate de gâscă pe pat de jeleu
s bastonaşe de pepene galben înfăşurat
în mozzarella şi şuncă de Praga
s tarte cu fructe de mare
s doboş rulou
s ruladă de viţel umplut cu sparanghel
s balotină de fazan umplută cu măr
copt şi cireşe confiate
s cremă de brânză de capră şi germeni
pe castravete verde
s ruladă de bureţi de pădure
s roşii cherry, măsline
Felul II: s rulou de păstrăv umplut cu fructe
de mare şi orez cu ananas
Felul III: s sărmăluţe în foi de varză şi sărmăluţe
în foi de viţă
Felul IV: s medalion de mistreţ cu merişoare
şi cuişoare
s prepeliţe (trei) la cuptor cu sos de
portocale caramelizate
s salată de rucola cu lâmăie
Prețăluită: 430 lei

