New Year menu
Oysters

Gillardeau

Canapé

Terrine foie gras
Salmon with Buko cheese
Brie cheese on a cracker with strawberry

Sushi

Nigiri: salmon, tuna, eel, mackerel, shrimp
Sashimi: salmon, tuna, eel, scallops, shrimp, mackerel, lobster, salmon caviar
Rolls: Philadelphia, California, tempura with eel, tempura with shrimp

Salads

«Niu Zhou» with beef
Seafood salad
Olivier with rabbit meat
«Nicoise» salad
Salad with pickled cucumbers in Thai style

Cold station

Italian sausages
Cheese platter
Home-made meat cuts

Hot station

Samosas with shrimp and chicken
Samosas with pork
Scallops with baby vegetables and peach sauce
Pork kebabs marinated in orange sauce

Main dishes

Braised duck with apples
Medallions in Asian style
Lamb baked with spices
Tandoori chicken
Grilled salmon
«Izumiday» in Thai style with Madras rice
Potatoes baked in Asian style
Wok vegetables
Steamed vegetables

Desserts

Croquembouche of macaroons
Strawberry Frazier
Crème brûlée rambutan
Raspberry macaroon with orange clafoutis
Financiero cold cheesecake
Petifur krustian sesame macaroon
Brownie millefeuille
Mini chocolate-banana tart
Chocolate fountain with fruit and marshmallows

5800 UAH per person

1 bottle of champagne Moёt & Chandon Impérial or cognac Hennessy Very Special
for 2 people is included in the price

Новорічне меню b-hush
Устриці

Жилардо

Канапе

Террін фуа гра
Лосось з сиром Буко
Сир брі на крекері з полуницею

Суші

Нігірі: лосось, тунець, вугор, макрель, креветка
Сашимі: лосось, тунець, вугор, гребінець, креветка, макрель, лобстер, ікра лосося
Роли: Філадельфія, Каліфорнія, Темпура з вугрем, Темпура з креветкою

Салати

«Ню Жоу» з телятиною
Салат з морепродуктами
Олів'є з м’ясом кролика
Салат «Нісуаз»
Салат з маринованих огірків у тайському стилі

Холодні закуски

Італійські ковбаси
Сирне асорті
М'ясна нарізка по-домашньому

Гарячі закуски

Самоси з креветкою та куркою
Самоси зі свининою
Гребінець з бебі-овочами та персиковим соусом
Шашлички зі свинини в апельсиновому маринаді

Основні страви

Качка, тушкована з яблуками
Медальйони в азіатському стилі
Баранина, запечена зі спеціями
Курча тандурі
Лосось на грилі
«Ізумідай» у тайському стилі з рисом Мадрас
Картопля, запечена по-азіатськи
Овочі вок
Овочі парові

Десерти

Крокембуш з макарунів
Полуничний Фрейзьєр
Крем-брюле рамбутан
Малиновий макарун з апельсиновим клафуті
Холодний чізкейк «Фінансьеро»
Макарун «Петіфур крустіан сезам»
Брауні мільфьой
Шоколадно-банановий міні-тарт
Шоколадний фонтан з фруктами та зефіром
5800 ГРН з персони
1 пляшка шампанського Moёt & Chandon Impérial або коньяку Hennessy Very Special
на дві персони включена у вартість

