Copertă / The cover

30 lei

G&T - apă de castraveți, apio și lime, gin și apă tonică
Margareta - tequila, mezcal, borș, lime, zahăr cu paprika afumată
Pater Smoked Negroni - Pater țuică de prune, vin roșu dulce,
Campari, Kofiti Hawaii Tonic

Evergreen Daiquiri - Rom, vodkă, sirop brad, lime
Crăciun de vară - Frangelico, Amaro Montenegro, Brâncoveanu Xo
Our TRIO Selection
of Mini Signature Cocktails - 350ml

45 lei

Sangria de NOUA - 1000ml

110 lei

Degustare Estivală/Pre-Summer Tasting

130 lei

- spumant, caisata, căpșuni, pere, mere și portocală

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

Prefață / Foreword

25 lei

- Icre de șalău în smântână afumată și scovergute
- Buzdugane de mici în cartofi prăjiți cu varză kale
- Plăcintă basarabeană cu reducție de castraveți
și slăninuță de Gilău
- Legume de sezon și cremă de brânză cu urzici

Introducerea / Introduction

34 lei

- Perișoare de pastramă de oaie în frunze de leurdă
și supă de legume cu aromă de maia
- Buratta noastră cu păstrăv afumat și ierburi din
Grădina Corbilor
- Calamari gătiți la jar cu sos de ciorbă de burtă și ulei picant
- Cartofi noi copți pe grătar, sos de leurdă, horezu de capră
și flori de primăvară
- Tartar de creveți gătit cu slăninuță, fructe semideshidratate,
ulei picant și zer aromat
- Clătită gătită la jar, cremă de icre de crap cu sfeclă roșie
și ceapă crocantă
- Fish and chips cu pește românesc, cremă de usturoi copt
și bastonașe crocante de mămăligă fiartă în zer
- Taco de limbă de văcuță, hrean și sfeclă roșie cu ale sale frunze

Cuprins / Summary

45 lei

- Pui crocant de Dâmbovița gătit în apă de murături
cu brioșă îmbibată în unt și maioneză picantă
- Antricot de vită marmorat la Călărași cu mini sălățică
de la Grădina Corbilor
- Burger românesc, muștar de casă și verdețuri sotate
la cărbuni – scovergă umplută cu pârjoală moldovenească,
cremă de ciuperci și cașcaval afumat
- Șnițel de momițe cu sos de varză murată și legume verzi la jar
- Ceafă de porc cu sos acrișor de ciuperci și usturoi negru
- Mozaic de captură de Dunăre/Marea Neagră cu emulsie
de piper negru și sos de usturoi
- Steak de morcovi gătiți în unt de drojdie și panglici de gulie
cu leuștean

Bibliografie / Aknowledgements

26 lei

- Paletă de dafin cu căpșuni și cătină
- Crème brule de tei, pandișpan cu cardamon și pere confiate

contact@nouarestaurant.ro
Popa Nan 7, 024075, Bucureşti

021 794 32 94

