
Kera Calita
 vă invită la
 Locanta Jariştea 

,





Cina la Locanta Jariştea este un eveniment unic prin mo-
dalitatea artistică de introducere în secretele vechii bucătării 
româneşti şi balcanice, realizată în concordanţă cu cele mai 
înalte exigenţe ale Casei.

Kera Caliţa, creatoarea conceptului de „teatru culinar”, 
supraveghează personal aranjarea tipsiilor cu apetisante 
preparate, venite din valorificarea unei uriaşe colecţii de 
reţete originale sau culese din vechile cărţi de bucate.

Cinele de la Jariştea constituie tot atâtea expresii savu-
roase ale unui vechi tezaur de gastronomie şi, de aceea, nu 
întâmplător poartă denumiri de nestemate, de la agathă, 
peruzea şi piatra lunii la jad, turcoaz ori ametist.

O masă de seară în Locantă te poate transporta în chipul 
cel mai seducător cu putinţă într‑o lume pitorească, plină de 
înflăcărare şi fantezie!

CINE FASTUOASE 





Cina de Sidef  
Meniu pescăresc

Mezelic: s batog de crap
  s somon afumat norvegian cu capere
  s zacuscă de somn
  s icre de crap
  s pastetă de păstrăv afumat
  s măsline şi vegetale felurite

Felul II: s saramură de crap
     sau
  s somn la grătar cu sos Espagnole

Cofeturi: s cremă de zahăr ars

Preţăluită: 120 lei



Cina de Chihlimbar 
Meniu tradiţional românesc

Mezelic: s jumări
  s leberwurst
  s caltaboş
  s babic şi ghiudem
  s slăninuţă afumată
  s şorici
		 s telemea de oaie
  s pastramă de Mangaliţa
  s ceapă roşie şi măsline

Felul II: s  pastramă de oaie la tigaie şi cârnaţi 
de casă cu mămăligă, ardei iute şi 
murături

Cofeturi: s  plăcintă de dovleac şi plăcintă de 
mere

Preţăluită: 120 lei





Cina de Coral

Mezelic: s biftec tartar pe cruton
  s unt de sardele
  s rulou de caşcaval cu struguri
  s brânză din Peloponez
  s pulpe de raţă afumate
  s drob de ficăţei de curcan
  s terină de iepure cu fructe confiate
  s măsline şi vegetale felurite

Felul II: s  jumări de somn cu mămăligă cu 
cremă de usturoi

Cofeturi: s  ruladă de ciocolată cu îngheţată 
de vanilie

Preţăluită: 130 lei





Cina de Peruzea

Mezelic: s sul de bou cu prune uscate
  s  ruladă de brânză ardelenească cu 

slănină afumată
  s corbeille cu salată de pui şi ananas
  s rulou de somon cu măsline
  s piftie de curcan
  s galantină de curcă în crustă de fistic
  s terină de brânză cu piper roşu
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  muşchiuleţ de berbecuţ cu sos de 
vin roşu şi cartofi întregi la cuptor 
cu salată de varză albă cu mărar

Cofeturi: s  tort de vişine cu sos de căpşuni şi 
frişcă

Preţăluită: 150 lei





Cina de Agathă

Mezelic: s ruladă de cocoş cu enibahar
  s popillote de şalău de Dunăre
  s brânză de burduf cu chimen
  s salată de vinete pe buşeuri
  s salată de icre de crap pe lămâie
  s sul de Mangaliţă cu cârnat secuiesc
  s frigărui de şvaiţer cu struguri
  s măsline şi vegetale asortate

Felul II: s  pulpă de raţă pe varză albă călită cu 
mămăligă şi ardei iute

Cofeturi: s  tort Barjac de ciocolată cu îngheţată 
de vanilie

Preţăluită: 150 lei





Cina de Mărgean 

Mezelic: s foie gras pe portocală
  s galantină de fazan cu fistic
  s aspic de limbă de bou
  s piept de raţă afumat
  s brânză din Peloponez cu mac
  s terină de brânză de capră cu basilicum
  s învârtitură din somon cu spanac
  s terină de căprioară cu coriandru
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  piept de raţă pe varză albă călită
cu mămăligă şi ardei iute

Cofeturi: s  tort de ciocolată cu îngheţată de 
vanilie

Preţăluită: 170 lei



Cina de Ametist

Mezelic: s piept de raţă afumată
  s  balotină de porumbei cu ierburi 

provensale
  s  ruladă pufoasă de ciuperci 

champinion
  s jumări de raţă
  s sul de şvaiţer cu struguri
  s ruladă de curcan cu maghiran
  s brânză din Peloponez
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  muşchi de vită în sos de cognac şi 
unt cu sote de broccoli 

Cofeturi: s cremă de zahăr ars cu frişcă

Preţăluită: 180 lei





Cina de Turcoaz

Mezelic: s tartină cu creveţi
  s limbă cu sos remoulade
  s jumări de gâscă
  s terină de curcan cu alune
  s corbeille cu salată de păstrăv afumat
  s pate de brânză cu legume
  s pastetă de iepure cu maghiran
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  muşchiuleţ de căprioară cu sos din 
fructe de pădure

Cofeturi: s tort Krantz cu îngheţată de vanilie

Preţăluită: 200 lei





Cina de Jad 
Meniu vegetarian 

Melezic: s salată de vinete pe roşie
  s fasole bătută pe ardei gras
  s zacuscă în foaie de ceapă
  s drob de legume
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  ciuperci umplute cu mazăre şi mărar 
lângă legume krantz

     sau
		 s dovlecel cu orez basmatic şi mirodenii

Cofeturi: s salată de fructe

Preţăluită: 120 lei





Cina de Cristal 
Meniu de copii

Mezelic: s chifteluţe cu cartofi prăjiti
  
		
Felul II:

 

s

  

şniţel de curcan cu pirea de cartofi 
şi salată de varză albă

Preţăluită: 90 lei

Bauturi nealcoolice

Gama Pepsi

Apa cu bule si fara bule

Nectar



Cina de Piatra Lunii 
Meniu Lacto 

Mezelic: s burduf cu chimion
  s sul de caşcaval cu struguri
  s brânză ardelenească
  s canapea de urdă cu mentă
  s buşeuri de brânză picantă
  s brânză din Peloponez
  s legume

Felul II: s caşcaval la capac cu boia iute

Felul III: s brânză de capră în salată verde
  s bulete de caşcaval

Preţăluită: 110 lei




