
NYEund h stars

LIVE MUSIC & PIANO       MAGICIAN SHOW       LIVE DJ

OPEN BAR          OPEN BUFFET

RESERVATIONS:           0738.869.093            nye@norbucharest.ro

Wèll get the party started at 21:00
 Dress Code: Shimmer and shine 

 

Window sitting 999 lei

Standard sitting 899 lei

10% discount for group bookings*

*for groups larger than 12 ppl



RESERVATIONS:
        0738.869.093
        nye@norbucharest.ro

NYEund h stars
OPEN BUFFET
Sky flavous

Stars f h niht

Th sid

Swt deams

The right French Taste
parfait de foie gras

Tartar from the Sky
din somon și ton 

Love in a shell
sau stridii proaspete

Nordic dreamNordic dream
gravlax de somon cu dressing de miere

One smokiǹ duck
piept de rață afumat cu salată și nuci

Vitello tonnato
de savurat încet

La Bella Stracciatella 
cu parmezan, roșii uscate și busuioccu parmezan, roșii uscate și busuioc

One wild gratin
cu porcini și trufe

The sparkle
somon cu sos de șampanie

Mediterranean mix
cu caracatiță și creveți

The South American taste
cu vită și sos de piper verde

The duck from the cloudsThe duck from the clouds
rețetă de artă cu piept de rață glazurat

A special treat
bibilică și fructe confiate cu sos de trufe

are made of the best selection of desserts in the world!

Sparanghel alb și verde cu mange-tout și cartofi mov
Cartofi franțuzești

Kale cu nuci și orez sălbatic
Legume coapte, rumenite și glazurate

Wlcom Punh

Espresso
Apă plată/minerală Dorna
Coca-Cola/Fanta/Sprite
Cappy (portocale/piersici)

Bere Heineken/Edelweiss (Draught)
Canti Prosecco by the glass

Liliac Wine by the glass (Alb/Roșu/Rosé)Liliac Wine by the glass (Alb/Roșu/Rosé)
Vodka Ketel One

Gin Tanqueray No. Ten
Rom Captain Morgan
Tequila Don Julio Blanco

Campari Bitter
Whiskey Jack Daniel̀s

Whisky Johnnie Walker Black LabelWhisky Johnnie Walker Black Label
Baileys Irish Cream Whiskey
Amaretto Disaronno
Amaro Averna

cu aromă de stele & Malibu, ananas, merișoare,
mango, lime caramelizat și Oleo-Saccharum

U  h sky

A h stars

Mk a sh!

Long Island Iced Tea 
(vodka, gin, rom, tequila, triple sec, coke & lime)

Godfather (Whiskey & Amaretto Disaronno)

Strawberry Daiquiri (rom, lime & căpșuni)

Champagne Mojito (șampanie, lime & mentă)

Tanquerai Tonic
(premium gin & tonic, ierburi aromatice, condimente)

Campari Tonic
(premium vermouth & tonic, ierburi aromatice, condimente)

Garibaldi (Campari & fresh orange)

Rum & Coke (Captain Morgan, coke & lime)

ScrewDriver ScrewDriver (Vodka Ketel One & orange)

Cape Codder (Vodka Ketel One, merișoare & lime)

OPEN BAR


