new year’s eve 2018
above the city

at
we’ll be ﬂying high, with magic, champagne and
all the ﬁreworks in the sky*
*we are probably the only place in Bucharest from where you can see all the ﬁreworks planned for
New Year's Eve
∙ pentru rezervari: contact@norbucharest.ro ∙ 0738 869 093 ∙ www.norbucharest.ro ∙
STAR view – 899 lei ∙ SKY view – 799 lei

at
we’ll be ﬂying high, with magic, champagne and
all the ﬁreworks in the sky*
Welcome to Nor!

Sky Flavours

Punch din cer cu vodka, Cointreau, fresh de portocale,
prosecco, mentă proaspătă, portocale, mango și bitters

Terinne de Foie Gras
în cognac Hennessy X.O.

Up in the Sky

Mousse de Brânză Maturată
cu trufe și icre negre
Tartar de Mușchi de Vită Argentinian
cu dressing de vin de Porto și oțet balsamic învechit
Burata Innamorata
cu sos pesto făcut în casă și roșii uscate
Hummus cu Jeleu Oriental din Rodii
Gravlax de Somon
cu sparanghel tempura
Creveți în sos prețios de Șofran
Zucchini cu Ricotta și busuioc
Frigăruie de Fructe de Mare
Grilled Camembert
cu piersică și prosciutto crudo

Midnight Wishes

Biban de Mare
cu salată de năut în apă de trandaﬁr,
halloumi, ardei copți și sos Dijon
Terinne de Curcan
cu pancetta, cartoﬁ noi copți,
sos spaniol și mousse de hribi
Mușchi de Mangaliță
cu glazură de miere, cartoﬁ copți Douchesse
și salată caldă de sfeclă cu semințe de cânepă
Halloumi Oriental pe Grill
Mini Burgers
de origine nobilă cu foie gras și trufe
Creveți Jumbo marinați
cu sos picant

Espresso
Apă plată / minerală Bucovina
Pepsi / Mirinda / 7up
Prigat (portocale, piersici, kiwi)
Bere Heineken (Draught)
Bere Edelweiss (Draught)
Prosecco la pahar
Vin la pahar Iacob (Roșu, Alb, Rosé)
Vodka Skyy
Gin Tanqueray
Rom Captain Morgan
Tequila Jose Cuervo Blanco
Bitter Campari
Whiskey Jack Daniels &
Johnnie Walker Black Label
Baileys Irish Cream Whiskey
Ramazzotti Amaro

Clouds & Stars

A fancy TNT
un Gin tonic extravagant
Garibaldi
Campari fresh orange
Captain and Coke
rom, cola & lime
SkyDrive
Vodka Orange
Cape Codder
vodka, merișoare & lime

Sparkling Love

Sweets Stars

Cheesecake cu suﬂet de Caramel
Trufe din Oreo, învelite în Ciocolată Belgiană Albă și ﬁstic
Gelée de Champagne cu Nucă de Cocos și lămâie

Ozone
cu Prosecco și Sorbet de tangerine
French 75
cu Prosecco și Gin
Kir 36
cu Prosecco și Creme de Cassis
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