Copertă / The cover

32 lei

G&T - musețel, corcodușe, gin și apă tonică
Victor Hugo - spumant, soc, castravete și boabe de mazăre
Not so Old Fashioned - kombu, sâmburi de prune, rom, vişine
Margareta - tequila, mezcal, borș, lime, zahăr cu cardamom
Pater Smoked Negroni - Pater țuică de prune, vin roșu dulce, Campari
Our TRIO Selection
of Mini Signature Cocktails - 350ml

45 lei

Sangria de NOUA - 1000ml

110 lei

Degustare Estivală/Summer Tasting

140 lei

- spumant, căpșuni, piersică, măr, cimbru și portocală

- la alegere 1 prefață, 2 introduceri, 1 cuprins, 1 bibliografie

Prefață/Foreword
- Serviciul de pâine și unt al casei
- Plăcinte basarabene în fuior cu glazură de roșii
și vinete coapte
- Asortiment de legume proaspete cu piure de
ardei copt și semințe de floarea soarelui

25 lei

Introducerea/Introduction

34 lei

- Clătită gătită la jar cu salată de icre de crap,
crocant de ceapă și kale
- Midii de Marea Neagră, gulie frecată cu sare
și ulei de mărar
- Buratta noastră cu smântână afumată, ulei de cimbru
și apă de roșii cu usturoi
- Țelină copata în unt brun, creveți și morcov semideshidrat
în consommé de fructe de pădure
- Salată de tomate de la Grădină Corbilor, zăpadă de câș uscat
la soare și granițe de pepene verde infuzat cu fenicul
- Legume de sezon la grătar, unt de ceapă călită și
șunculiță fină de Gilău
- Cartofi noi copți pe grătar, maioneză de păstrăv afumat
și varză roșie prăjită
- Porumb copt cu reducție de borș și telemea veche de capră

Cuprins/Summary

45 lei

- Pui crocant de Dâmbovița glasat cu reducție de caise
- Antricot de vită marmorat la Călărași și măturat pe Popa Nan
- Burger românesc, muștar de casă și verdețuri sotate la
cărbuni - scovergă umplută cu pârjoală moldovenească,
duxelle de ciuperci și cașcaval afumat
- Salată verde, obrăjor de vită, ardei iute fermentat
și semințe de susan
- Captură de Dunăre/Marea Neagră în frunză de varză cu sos
de varză murată
*Porumbel (piesă întreagă), ciuperci glasate
la grătar, crumble și sos de hribi

75 lei

Bibliografie/Aknowledgements

26 lei

- Gustul pădurii de vară-fructe de pădure, musețel,
brad și gălbiori
- Cireșe sau vișine?
Bine, amândouă!

Miercuri-Vineri: 18:00-22:00
Sâmbătă-Duminică: 12:00-16:00, 18:00-22:00
Rezervări:

+4 021 79 43 294
contact@nouarestaurant.ro

