МЕНЮ ЗА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ
Предястия:
Свежа салата

от домашно мариновани тон и сьомга, поднесени върху крехки зелени листа и авокадо, овкусени със студено пресован зехтин от Пулия

Тартар от хрупкава патица по пекински,

приготвена по традиционната рецепта на готвача на китайския император от династията Мин.

Карпачо от пресен средиземноморски октопод

върху пюре от зряло авокадо, овкусено със сол малдон, микс от ароматни пипери и капка студено пресован зехтин.

Рибното блюдо на Капитана
Филе от пресен лаврак,

приготвено върху дървени въглища от портокалово дърво от Амазония, с ароматен лимонов дресинг и поднесено с класическо ризото ала
денте с карфиол и броколи

Месният специалитет на Капитана
Бонфиле от крехко телешко месо от селектирана порода,

гарнирано със запечен гъши дроб от Перигор, овкусени с балсамова редукция от Модена и поднесени върху пюре от картофи с трюфел

Сладкото изкушение на Капитана
Ръчно приготвена торта “Сникърс”

с хрупкав блат, залят от плътен крем маскарпоне с ядки, течен шоколад и домашно приготвен карамел с масло.

Традиционна българска точена баница с късмети.

Напитки:

Водка „Русский стандарт” 100мл, Уиски „Glenfiddich” 50 мл, Ракия „Бургас 63” 100 мл, Минерална вода „Ком” 750 мл, 2 бр. „Кока-кола” 250 мл,Вино
каберне совиньон резерва „Касиеро дел Диабло” 375 мл, Пенливо вино „Кава брут бах екстрисимо” 200 мл, Кафе „Илли”

Цена на куверта: 250 лв
име....................................................тел...................................маса .............брой души.............тел. капитан кук 0882 999 001

CAPTAIN COOK JUNIOR
Здравословна салата трикольор

от пресни домати, хрупкави краставици, свежи зелени листа и бяло сирене

Хрупкави кашкавалени “пръстчета”
Печено царевично пиле

със сос от пармезан и домашно приготвено пюре от картофи с масло Президент

Двойна доза шоколад :

Италианска новогодишна шоколадова торта и ръчно приготвен “Сникърс” от плътен шоколад и хрупкава бисквитена сърцевина, поднесен с
крем маскарпоне

Традиционна българска точена баница с късмети.
Напитки:

Плодов сок „Капи” 1бр. , Студен чай „Нестий” 1бр. , Минерална вода „Банкя”, стъкло 330 мл 1бр.

Цена на куверта: 90 лв.
име....................................................тел...................................маса .............брой души.............тел. капитан кук 0882 999 001

