




Misiunea

Acest meniu
Trecem din gust în gust

Vom face
. Punem accent

sugestiile primite. 

Suntem o 

Deschis zilnic
Open every day

800 - 2300



Osso buco cu garnitură de cartofi natur și sos 
gremoletto
(rasol de vițel, morcov, cartofi, pătrunjel, usturoi, lămaie)

Osso buco with potatoes and gremolata
(calf leg, carrot, potatoes, parsley, garlic, lemon)

200/150/50gr 49,00 lei

Obrăjor de purcel servit cu mousse de cartof 
trufat și sos de cognac
Pork cheek with truffled potato mousse and 
cognac sauce
200/100/50gr 44,00 lei

Pulpă de rață confiată cu cartofi gratinați și sos 
portocale
(pulpă de rață înobilată cu sos de portocale)

Confit duck thigh with grilled potatoes  and orange 
sauce
(duck, spices, wine, orange sauce)

170/200gr 64,00 lei

Piept de rață acompaniat de o terină de foie gras, 
ceapă caramelizată, sparanghel sote și sos de 
cireșe
(piept de rață, foie gras, ceapă, sparanghel, sos cireșe)

Duck breast with foie gras terrine, caramelized 
onion, sauteed asparagus and cherry sauce
(duck breast, foie gras, onions,asparagus, cherry sauce)

150/100/80gr 74,00 lei

File mignon de porc pe pat de mămăligă cu 
verdețuri Provence și sos de brânzeturi
(mușchiuleț de porc, kaiser, mămăligă la grătar, sos brânzeturi)

Fillet mignon on a bed of polenta with Provence 
herbs and cheese sauce
(pork sirolin, bacon, grilled polenta, cheese sauce)

150/100/100gr 49,00 lei

Surf & Turf
(mușchi de vită cu creveți în sos de cognac și garnitură de 

sparanghel)
(beef with shrimps in cognac sauce and asparagus)

220/50/30/50gr 86,00 lei

Duet de somon și șalău, piure de mazăre, fulgi chilli 
și sos butterlemon
(file șalău, file somon, mazăre, smântână, fulgi chilli, lămâie, unt)

Salmon and zander duet with green peas puree, 
chilli flakes and butterlemon sauce
(zander, salmon, peas, cream, chilli flakes, lemon, butter)

200/50/50gr 52,00 lei

Specialități / Specialities



Salată de vinete
(vinete coapte pregătite în stil tradițional, 
parfumate cu ceapă, însoțite de roșii)

Eggplant salad
(baked eggplant, oil, onion, salt, tomatoes)

300gr 12,00 lei

Salata Caprese
(mozarella, roșii, busuioc, ulei de măsline)

Caprese salad
(mozarella, tomatoes, basil, olive oil)

250gr 19,00 lei

Salată de avocado
(avocado, roșii, castraveți, ardei gras, 
ceapă verde)

Avocado salad
(avocado, tomatoes, cucumbers, bell 
peppers, green onion)

350gr 26,00 lei

Salată de ton
(ton, roșii, castraveți, salată verde, morcov, 
sos dressing, ouă de prepeliță)

Tuna salad
(tuna, tomatoes, cucumbers, green salad, 
carrots, sauce dressing, quail eggs)

300gr 27,00 lei

Salată „Cesar”
(salată verde, piept de pui, crutoane, 
brânză parmezan anchois, sos dressing de 
anchois)

„Cesar” salad 
(green salad,chicken breast, croutons, 
parmesan cheese,anchovies, anchois 
sauce dressing)

250gr 26,00 lei

Salată grecească
(salată verde, feta marinată, ceapă roșie , 
roșii, ardei gras, castraveți, măsline)

Greek salad 
(marinated feta cheese, red onions, 
tomatoes, peppers, cucumbers, green 
salad, olives)

300gr 22,00 lei

Salată Bulgărească
(șuncă presată, telemea, roșii, măsline, 
castraveți, ou, salată verde, sos dressing, 
ceapă roșie)

Bulgarian salad
(ham, cheese, tomatoes, olives, green 
salad, egg, cucumbers, sauce dressing, 
red onions)

300gr 21,00 lei

Salată Graffiti
(salată verde, piept de pui la grătar,bacon 
crocant, ciuperci proaspete, roșii, 
castraveți, ardei gras, sos dressing ardei 
copți)

Graffiti salad 
(green salad, grilled chicken breast, 
crispy bacon, fresh mushrooms, 
tomatoes,cucumbers, bell peppers, sauce 
dressing)

400gr 24,00 lei

Salată Vieneză 
(mix salată, snițel de pui, roșii cherry, 
ceapă verde, semințe de dovleac, dressing 
de iaurt cu mărar)

Viennese salad 
(mixed greens, schnitzel, cherry tomatoes, 
chives, pumpkin seeds, yoghurt and dill 
dreesing)

300gr 28,00 lei

Salate antreu / Entree salads



Omletă simplă
Omlette
100gr 10,00 lei

Omletă cu suncă și cașcaval
Omlette with ham and cheese
(șuncă presată, cașcaval)

150/gr 12,00 lei

Omletă mixtă
Mixt Omlette
(șuncă presată, cașcaval, ciuperci)

180gr 14,00 lei

Ochiuri
Eggs
100gr 6,00 lei

Cașcaval
Cheese
100gr 8,50 lei

Șvaițer
Swiss cheese
100gr 14,00 lei

Brânză Roquefort
Roquefort cheese
100gr 18,00 lei

Telemea
Feta cheese
100gr 10,00 lei

Salam uscat
Dry salami
100gr 14,00 lei

Șuncă presată
Ham
100gr 12,00 lei

Mușchi file afumat
Smoked fillet
100gr  9,00 lei

Kaizer
Bacon 
100gr  8,00 lei

Cârnăciori 
Sausages
100gr  10,00 lei

Prosciutto
100gr 46,00 lei

Somon fumee
100gr 34,00 lei

Lapte dulce
Milk
250gr 5,00 lei

Iaurt de casă
Homemade yogurt
250gr 5,00 lei

Unt
Butter
50gr 5,00 lei

Dulceața casei
Homemade jam
50gr 5,00 lei

Miere
Honey
30gr 4,00 lei

Roșii cherry
Cherry tomatoes
100gr  8,00 lei

Măsline
Olives
100gr 5,00 lei

Ruccola
100gr 9,00 lei

Preparate mic dejun / Breakfast



Bruschete cu roșii și usturoi
(pâine prăjită, roșii, usturoi, pătrunjel verde, ulei măsline)

Bruschetta with tomatoes and garlic
(toast, tomatoes, garlic, parsley, olive oil)

250gr 16,00 lei

Bruschete cu ton
(pâine prăjită, ton, ulei măsline)

Bruschetta with tuna
(toast, tuna, olive oil)

250gr 22,00 lei

Tartar de somon cu avocado pe cruton de pâine
(file somon, avocado, roșii, ceapă, ardei gras, lămâie)

Salmon tartare with avocado on bread crouton
(salmon fillet, avocado, tomatoes, onion, bell pepper, lemon)

200/30gr 44,00 lei

Piept de rață afumat servit cu felii de mandarină, 
roșii cherry deshidratate, mix de salată și sos de 
portocale
Smoked duck breast with tangerine, dehydrated 
cherry tomatoes, mixed greens and orange sauce
200gr 38,00 lei

Mix de creveți serviți cu sos cocktail și salată
Shrimps mix with cocktail sauce and mixed greens
200gr 38,00 lei

Creier pane
Breaded brain 
200gr 16,00 lei

Cașcaval pane
Breaded cheese
200gr 16,00 lei

Telemea la grătar cu roșii și ardei iute
Grilled cheese with tomato and chilli
100/100gr 20,00 lei

Platou franțuzesc de brânzeturi
(cașcaval, brie, șvaițer, roquefort, camembert, struguri, miez nucă)

French plate of cheeses
(cheese, brie, emmentaler, roquefort, camembert, grapes, walnut 
core)

400gr 40,00 lei

Gustări / Snacks



Supă cremă de legume
Vegetable cream soup
400gr 10,00 lei

Supă de găină cu tăiței de casă
Noodle soup
400gr 13,00 lei

Ciorbă de pui a la grec
Chicken soup A la grecque
400gr 14,00 lei

Ciorbă țărănească de văcuță
Beef sour soup
400gr 16,00 lei 

Borș de păstrăv
Trout sour soup
400gr 16,00 lei

Ciorbă de burtă
Tripe  soup
400gr 16,00 lei

Ciorbă Rădăuțeană
Radauteana sour soup
400gr 16,00 lei

Ciorbe și supe / Soups

Se pot servi zilnic doar până la ora 17:00.
Stimați clienți, smântâna și ardeiul iute sunt incluse în preț pentru ciorbe.

You can order daily till 5:00 PM.
Dear customers, the cream and hot peppers are included in the price.



Sarmale cu ciuperci și mămăligă 
(preparat culinar cu ciuperci, legume și 
verdețuri învelite în foi de varză, servite cu 
tradiționala mămăligă și ardei iute)

Stuffed cabbage rolls with 
mushrooms and polenta
(mushrooms, rice, onion, carrots, bell 
peppers, tomato sauce, polenta)

250/200gr 22,00 lei

Ciuperci de pădure cu mămăligă
(hribi, gălbiori, usturoi, ceapă, mămăligă)

Mushrooms with polenta
(porcini anterelle mushrooms, garlic, onion,  
polenta)

200/200gr 42,00 lei

Humus marocan
(năut, pastă susan, pudră ardei iute, 
usturoi, focaccia)

Humus Moroccan
(chickpea, sesame paste, chilli powder, 
garlic, focaccia)

180/100gr 22,00 lei

Salată de brânză tofu, avocado și 
dressing de ulei cu lămâie
Tofu salad with avocado and 
lemon oil dressing
300 gr 24,00 lei

Stir-fry cu legume și orez sălbatic
(broccoli, fasole verde, morcov, orez 
sălbatic)

Stir-fry with vegetables and wild 
rice
(broccoli, grean beans, carrot, wild rice)

300gr 24,00 lei 

Pizza cu legume
(branză mozzarella, dovlecei, ardei gras, 
ciuperci, porumb, sos roșii)

Pizza with vegetables
(mozzarella, zucchini, bell peppers, 
mushrooms, corn, tomato sauce)

480gr 22,00 lei

Preparate vegetariene/Vegetarian 

Preparate tradiționale / Traditional 
Mămăligă cu brânză și smântână
Polenta with cheese and sour cream
150/150/200gr 14,00 lei

Balmoș Bucovinean
(mămăligă, unt, telemea, caș, brânză burduf)

Polenta with different type of cheese
(polenta, butter, mix of traditional cheese)

400gr 24,00 lei 

Ciulama de pui cu ciuperci și mămăligă
(piept de pui, ceapă, ciuperci, smântână, mămăligă)

Chicken with mushrooms and polenta
(chicken, onions, mushrooms, cream, polenta)

350/200gr  26,00 lei

Friptură haiducească
(cotlet de porc la grătar, usturoi, cârnăciori, costiță friptă, servită cu 
cartofi pai și murături)

Roast outlawry
(grilled pork chop with garlic, sausages, roasted pork ribs with fries 
and pickles)

200/250/150gr 34,00 lei

Hribi cu smântână și mămăligă
Porcini with cream and polenta
300/200gr 42,00 lei 

Tochitură bucovineană
(pulpă porc fiartă în untură alături de cârnați și costiță folosind 
aromele bunicii, nelipsind mămăliga, oul, branza de burduf și 
murăturile)

Traditional dish
(leg of pork, sausages, pork breast, egg, truckle cheese, garlic, 
polenta)

300/100/200gr 38,00 lei

Bulz ciobănesc
(bulgări de mămăligă umpluți cu brânză de burduf și cârnați, 
îmbrăcați în kaizer, ou, cașcaval, servit cu lapte acru)

Polenta with cheese and bacon
(polenta, melted cheese, truckle cheese, sausages,  egg, bacon, 
yogurt)

400/200gr 29,00 lei

Friptură de batal cu brânză de burduf și mămăligă
Roast mutton with cheese and polenta
(roast mutton, onion, celery, truckle cheese, pickles, polenta)

300/100/200gr 64,00 lei

Sărmăluțe în foi de varză cu mămăligă
(carne vită, carne porc, orez, ceapă, roșii, morcov, țelină, varză, 
pastă tomate, kaizer, mămăligă)

Stuffed with polenta
(beef, pork, rice, onion, tomatoes, carrot, celery, cabbage, tomato 
paste, bacon, polenta)

250/200gr 26,00 lei



Mititei
Grilled minced-meat rolls
50gr 5,00 lei

Aripioare de pui la grătar
Grilled chicken wings
200gr 16,00 lei

Ficăței de pui
Chicken livers
200gr  14,00 lei

Piept de pui
Chicken breasts
200gr   20,00 lei
Pulpe de pui dezosate
Boneless chicken legs
200gr  18,00 lei

Frigărui de pui cu legume
Skewers chicken with vegetables
200gr 19,00 lei

Piept de curcan
Turkey breast
200gr 22,00 lei

Ceafă de porc
Pork neck
200gr 19,00 lei

Cotlet de porc
Pork cutlet
200gr 18,00 lei

Mușchi de vită
Beef steak
200gr  58,00 lei

Preparate la grătar / Grill

Preparate din pui / Chicken dishes
Chicken crispy strips cu cartofi wedges și sos de 
usturoi
(piept de pui, ou, pesmet, cartofi, usturoi, maioneză)

Chicken crispy strips with wedges and garlic sauce
(chicken breast, egg, biscuit, potatoes, garlic, mayonaise)

200/200/50gr 26,00 lei 

Pui shanghai cu sos curry și orez sălbatic
(pieptul de pui este învelit într-o crustă fină de verdețuri, completată 
de sos curry și orez sălbatic)

Shanghai chicken with curry sauce and wild rice
(chicken, egg, cream, spices, curry, wild rice)

250/250gr 28,00 lei

Șnițel parizian
Schnitzel parisian
200gr 22,00 lei

Burger de pui cu sos tartar
(chiflă, carne tocată pui, bacon, salată iceberg, brânză cedar, roșii, 
castraveți murați, sos tartar)

Chicken burger
(bun, chicken, bacon, iceberg salad, cheddar cheese, tomatoes, 
pickles, tartar sauce)

200/100gr 34,00 lei

Tigaie picantă de pui
Spicy chicken pan
350gr 28,00 lei

Ficăței de pui la tigaie cu ceapă și piure de cartofi
(ficăței de pui, ceapă, unt, lapte, cartofi)

Chicken liver to the pan with onions and mashed 
potatoes
(chicken liver, onion, butter, milk, potatoes )

250/200gr 24,00 lei

Involtini de pui cu tagliatelle pesto și sos 
gorgonzola
(piept de pui, kaiser, smântână, roșii, paste, gorgonzola)

Chicken involtini with tagliatelle pesto and 
gorgonzola sauce
(chicken breasts, bacon, cream, tomatoes, pasta, gorgonzola)

200/150/50gr 34,00 lei

Gratin de pui cu ardei capia și mozzarella, cartofi 
piure cu verdețuri și sos bechamel
(piept de pui, cașcaval, șuncă, cartofi, mărar,unt, făină, ardei roșu)

Chicken gratin with sweet red kapia peppers and 
mozzarella, potato puree and bechamel sauce
(chicken breasts, cheese, bacon, potatoes, butter, flour, red 
pepper, dill)

250/150/50gr 36,00 lei

Pui în stil grecesc cu salsa de roșii și sos tzatziki
(piept de pui, smântână, brânză, roșii, mărar, iaurt, castraveți)

Greek chicken with tomato salsa and tzatziki 
dressing
(chicken breasts, cream, cheese, tomatoes, dill, yogurt, 
cucumbers)

200/100/50gr 33,00 lei



Șnițel de porc
Pork snitzel
200gr 22,00 lei 

Tigaie picantă de porc
Spicy pork pan
350gr 28,00 lei

Coaste de porc
(„muzicuțe” de porc afumate în tradiția românească, servite cu sos 
dulce-picant și cartofi pai)

Smoked ribs with baked potatoes and sweet- spicy 
sauce
300/200/50/50gr 42,00 lei

Rulou de porc pe pat de legume sote
Pork roll on a bed of sauteed vegetables
200/200gr 29,00 lei

T-bone de porc la grătar pe pat de tagliatelle de 
ardei roșu și sos de soia
T-Bone steak on a bed of red bell pepper tagliatelle 
and soya sauce
300/200/50gr 42,00 lei

Mușchiuleț de porc în crustă de verdețuri cu sos de 
muștar
Mushroom pork in green crust with mustard sauce
200/50gr 38,00 lei 

Preparate din porc / Pork dishes

Preparate din curcan / Turkey dishes

Preparate din vită / Beef dishes
Burger vită
(chiflă, carne vită, regina blue, sos worchester, muștar, salată 
iceberg, roșii, însoțit de cartofi pai și ketchup)

Beef burger
(bun, beef meat, regina blue, worchester sauce, mustard, iceberg 
salad, tomatoes, fries, ketchup)

300/200/50gr 36,00 lei

Tocăniță din mușchi de vită, cartofi copți cu sos și 
salată de murături
(mușchi de vită cu sos de ardei,ceapă,smântână, roșii, servit cu 
garnitură de cartofi copți și murături)

Stew beef, baked potatoes with sauce and pickles 
salad
(beef, onions, peppers, wine, lavors, baked potatoes, pickles)

300/250gr 52,00 lei 

Șnițel vienez 
Viennese beef schnitzel
170gr  34,00 lei

Mușchi de vită cu sos piper verde
Beef steak with green peper sauce
200/100gr 64,00 lei

Mușchi de vită cu sos gorgonzola
Beef steak with gorgonzola sauce
200/100gr  68,00 lei

Medalion de vită cu sos de ciuperci
Beef medallion with mushroom sauce
200/100gr 66,00 lei

 File de curcan cu sos de piper roșu și piure de 
cartofi
Turkey fillet with red pepper sauce and mashed 
potatoes
150/50/200gr 32,00 lei

Escalop de curcan cu duo de fasole sote și sos de 
smântână cu ciuperci
Turkey escalope with sauteed green beans and 
mushroom cream sauce
200/150/100 34,00 lei



Pastrăv la grătar *
Grilled trout
100gr 16,00 lei

Păstrăv în crustă de  mălai *
Trout fried in corn
100gr  16,00 lei

File de păstrăv în fulgi de porumb cu sos tartar și 
usturoi
Trout fillet in corn flakes with yogurt and tartar 
sauce
220/100gr 36,00 lei

File de păstrăv la cuptor servit cu sote de hribi, 
mămăliguță și sos de smântână cu usturoi
Trout fillet with polenta, porcini and cream garlic 
dressing
150/100/100/30gr 39,00 lei

Doradă regală la grătar
Grilled bream
200/30 gr 44,00 lei 

File de doradă în crustă de pesmet panko, mix de 
salată și sos olandez
Panko-crusted seabream fillet with mixed greens 
and hollandaise sauce 
200/150gr 48,00 lei

File de biban în crustă de migdale, piure de țelină și 
sos de unt cu capere
Almond-crusted perch fillet with celery puree and 
butter-capers sauce
200/50/30gr 48,00 lei

File de șalău la grătar
Grilled zander fillet
200gr 30,00 lei

File de șalău parizian cu lămâie
Parisian zander fillet with lemon
250gr 30,00 lei

File de somon la grătar
Grilled salmon fillet
200gr 42,00 lei

Creveti cu usturoi
Shrimps with garlic
200gr 48,00 lei

Preparate din pește / Fish dishes

Stimați clienți, prețul pentru preparatele marcate cu * este pentru 100gr.
Dear customers, the price for the dishes marked with * is for 100gr.



Tocană de mistreț
(pulpă de mistreț cu sos de legume, orez sărbesc și broccoli)

Wild boar with rice
(wild boar, rice, broccoli, baked tomatoes)

350/250gr 65,00 lei

File de căprioară, legume blanchate, piure de 
cartofi și sos de fructe de pădure
Venison tenderloin with blanched vegetables, 
potato puree and berry sauce
150/100/150gr 78,00 lei

Preparate vânătorești / Hunting dishes

Risotto 
Risotto cu ciuperci de pădure și ulei de trufe
(risotto, ulei măsline, hribi, smântână, parmezan, ulei de trufe)

Risotto with wild mushrooms  and truffle oil
(risotto, olive oil, boletus, cream, parmesan, truffle oil)

330gr 35,00 lei

Risotto Royal 
(scoici saint jaques, creveți și sparanghel)

Risotto Royal 
(saint jaques, shrimps and asparagus)

400gr 54,00 lei

Stimați clienți,  comanda pentru preparatele vânătorești se face cu minim 6 ore înainte.
Dear customers, the order for hunting dishes must be done 6 hours before serving.



Spaghetti Carbonara
(paste, smântână, galbenuș de ou, pancetta, parmezan)

Carbonara spaghetti
(pasta, cream, egg, pancetta, parmesan)

350gr 22,00 lei

Spaghetti aglio, olio e peperoncino
(paste, ardei roșu, ardei iute, ulei, măsline, pătrunjel , usturoi)
(pasta, red peppers, hot peppers, oil, olives, parsley, garlic)

350gr 20,00 lei

Spaghetti cu avocado, busuioc și roșii cherry
(paste, sos roșii, avocado, ulei de măsline, busuioc)

Spaghetti with avocado, basil and cherry tomatoes
(pasta, red sauce, avocado, olive oil, basil)

350gr 26,00 lei 

Spaghetti cu creveți și sos de cognac
(paste, creveți, ulei masline, usturoi, gălbenuș de ou, roșii, suc roșii, 
busuioc,)

Spaghetti with shrimps and cognac sauce
(pasta, shrimps, olive oil, garlic, egg, tomatoes, tomato sauce, 
basil)

300gr 48,00 lei

Tagliatelle cu somon și dovlecei
(tagliatelle, somon, smântână, usturoi, dovlecei, pătrunjel)

Tagliatelle with salmon and zucchini
(tagliatelle, salmon, cream, garlic, zucchini, parsley)

350gr 34,00 lei

Penne cu piept de pui, hribi și sos de smântână cu 
parmesan
(piept de pui, hribi, smântână, parmezan)

Penne with chicken breast, porcini and parmesan 
cream sauce
(chicken breasts, porcini, cream, parmesan)

300gr 28,00 lei

Paste / Pasta



Pizza casei
(mozzarella, șuncă presată, salam, bacon, ciuperci, rucola, ardei, 
sos roșii)

Pizza of the house 
(mozzarella, ham, salami, bacon, mushrooms, rucola, bell peppers, 
olives, tomato sauce)

460gr 30,00 lei

Pizza Margherita
(mozzarella, roșii, sos roșii)

Pizza Margherita 
(mozzarella, tomatoes, tomato sauce)

400gr 22,00 lei

Pizza țărănească
(mozzarella, smântână, bacon, ardei, porumb, ceapă, cârnaț, sos 
roșii )

Rustic pizza 
(mozzarella, cream, bell peppers, corn, onions, sausage, bacon, 
tomato sauce)

480gr 27,00 lei

Pizza cu piept de pui
(mozzarella, piept de pui, rucola, porumb, ardei gras, sos roșii)

Pizza with chicken breast
(mozzarella, chicken, corn, rucola, bell peppers, tomato sauce)

460gr 26,00 lei

Pizza Diavola
(mozzarella, salam condimentat, ardei iute, sos roșii)

Pizza Diavola
(mozzarella, spicy salami, pepperoni, tomato sauce)

380gr 28,00 lei

Pizza cu ton
(mozzarella, ton, ceapă, măsline, porumb)

Pizza with tuna 
(mozzarella, tuna, onion, olives, corn)

460gr 30,00 lei

Pizza quatro formaggi
(mozzarella, smântână,  gorgonzola, șvaițer, cașcaval afumat, sos 
roșii)

Pizza quatro formaggi
(mozzarella, cream, gorgonzola, cottage cheese, smoked cheese, 
tomato sauce)

400gr 32,00 lei

Pizza



Cartofi natur
Boiled potatoes
200gr 8,00 lei

Cartofi pai  
French fries
200gr 8,00 lei

Cartofi piure
Mashed potatoes
200gr 8,00 lei

Cartofi copți cu rozmarin
Baked potatoes with rosemary
200gr 10,00 lei 

Cartofi țărănești
(kaiser, ardei roșu, ceapă)

Rustic potatoes
(bacon, red pepper, onion)

200gr 14,00 lei

Cartofi wedges
Wedges potatoes
200gr 10,00 lei 

Orez sârbesc
Serbian rice
200gr 8,00 lei

Ciuperci la cuptor 
Baked mushrooms
200gr 10,00 lei

Legume mexicane
Mexican vegetables
200gr 10,00 lei

Brocoli gratinați
Broccoli gratin
200gr 12,00 lei

Morcov sote
Saute carrots
200gr  6,00 lei

Orez sălbatic
Wild rice
200gr 14,00 lei

Legume la cuptor        
Baked vegetables
200gr 14,00 lei

Fasole verde sote 
Sautéed green beans
200gr 16,00 lei

Sparanghel 
Asparagus
100gr 22,00 lei

Garnituri / Garnish



TOAMNĂ-IARNĂ

Salată de castraveți murați
Pickled cucumbers salad
250gr 6,00 lei

Salată de murături asortată
Mixed pickles salad
250gr 6,00 lei

Salată de ardei umpluți cu varză                 
Peppers stuffed with cabbage salad
250gr 6,00 lei 

Salată de gogoșari murați     
Pickled peppers salad
250gr 6,00 lei

PRIMĂVARĂ-VARĂ

Salată de roșii
Tomatoes salad
 250gr 6,00 lei

Salată de roșii cu ceapă
Tomatoes salad with onion
250gr 7,00 lei

Salată de roșii cu castraveți
Tomatoes salad with cucumbers
250gr 8,00 lei

Salată de varză cu roșii
Cabbage salad with tomatoes
250gr 6,00 lei

Salată de vară
(roșii, castraveți, ceapă)

Summer salad
(tomatoes, cucumbers, onions)

250gr 7,50 lei

Salată de roșii cu telemea
Tomatoes with cottage cheese
250gr 9,00 lei

Salată verde cu lămâie
Green salad with lemon
200gr 12,00 lei

Salate / Salads



Pâinea casei albă
White Bread
150gr  3,00 lei

Pâinea casei graham
Graham Bread
150gr  3,50 lei

Mămăligă
Polenta
200gr 2,50 lei

Focaccia simplă
Focaccia
200gr 5,00 lei

Focaccia cu oregano
Focaccia with oregano
200gr 6,00 lei

Focaccia cu măsline și oregano
Focaccia with olives and oregano
230gr 6,00 lei

Focaccia cu usturoi
Focaccia with garlic
200gr 6,00 lei

Focaccia cu parmezan
Focaccia with parmesan
200gr 7,00 lei

Pâine și mămăligă / Bread and polenta

Sosuri / Sauces

Sos sweet chili
Sweet chili sauce
50gr 5 lei

Sos maioneză cu usturoi
Mayonnaise with garlic sauce
50gr 5 lei

Sos tartar
Tartar sauce
50gr 5 lei

Sos dressing de iaurt
Yogurt dressing sauce
50gr 5 lei

Sos dressing de ardei copt
Baked bell pepper dressing 
sauce
50gr 5 lei

Sos cocktail
Cocktail sauce
50gr 5 lei

Sos Sriracha
Sriracha sauce
50gr 5 lei

Sos gorgonzola
Gorgonzola sauce
50gr 5 lei

Sos de usturoi
Garlic sauce
50gr 5 lei



Desert / Dessert
Clătite cu dulceața casei
Pancakes with jam
250gr 12,00 lei

Clătite cu brânză și smântână
Pancakes with cheese and cream
250gr 14,00 lei

Clătite cu înghețată
Pancakes with ice cream
250gr 16,00 lei

Papanași cu dulceața casei
Cheese pancakes with jam
240gr 15,00 lei

Înghețată asortată
(facută în casă după o rețetă tradițională cu arome de : vanilie, 
fistic, alune, ciocolată)

Mixed ice cream
(home made ice-cream with flavours of : vanilla, pistachio, peanuts, 
chocolate)

150gr 16,00 lei 

Profiterol cu înghețată
(înghețată de casă, mini eclere cu vanilie, frișcă)

Profiteroles with ice cream
(home made ice-cream, mini eclairs with vanilla, cream)

150gr 18,00 lei

Lava cake cu înghețată
Ice cream lava cake
170/30gr 22,00 lei

Pere Williams învelite în fulgi ciocolată și migdale 
cu sos de fructe de pădure
Almond and chocolate dipped poached Williams 
pears with berry sauce 
200/50gr 22,00 lei

Mousse de ciocolată cu caramel
Chocolate and caramel mousse
130gr 20,00 lei

Mousse de ciocolată cu mentă
Chocolate mint mousse 
130gr 20,00 lei

Tort cu ciocolată belgiană
Belgian chocolate cake
180gr 20,00 lei 

Cheesecake cu fructe
Fruit cheesecake
170gr 18,00 lei

Platou fructe de sezon proaspete
Fresh season fruit plateau
400gr 30,00 lei



Ristretto · 25ml 7,00 lei
Espresso · 60ml 7,00 lei
Espresso decofeinizat · 60ml 7,00 lei
Cappucinno  · 100ml 9,00 lei
(espresso, cremă lapte | espresso, milk cream)

Caffe Latte · 150ml 12,00 lei
(espresso, lapte | espresso, milk)

Moccacino · 200ml 12,00 lei
(cafea Illy, cremă lapte, topping ciocolată | Illy coffee, milk cream, chocolate topping)

Caramel Machiatto · 200ml 12,00 lei
(cafea Illy, cremă lapte, sirop de vanilie, topping caramel, miere | Illy coffee, milk cream, vanilla syrup, caramel topping, honey)

French Vanilla Capuccino · 100ml 15.00 lei
(cafea Illy, lapte, frișcă, sirop vanilie | Illy coffee, milk, whip cream, vanilla syrup)

Cafea / Coffee

Cupffee

Ciocolată caldă / Hot Chocolate
Supreme de Chocolat Classic  · 200ml 7,00 lei
Supreme de Chocolat White · 200ml 7,00 lei
Mint White Chocolate  200ml 12.00 lei
(ciocolată albă, lapte, lichior mentă, frișcă | white chocolate, milk, mint liquor, whip cream)

Nutella Hot Chocolate 200ml 12.00 lei
(Nutella, lapte, frișcă | Nutella, milk, whip cream)

Classic Frappé · 250ml 16,00 lei
(cafea instant, înghețată de vanilie, lapte, sirop de zahăr, frișcă | instant coffee, vanilla ice cream, milk, sugar syrup, whip cream)

Flavoured Frappé · 250ml 17,00 lei
(cafea instant, înghețată de vanilie, fructe, lapte, sirop de zahăr, frișcă | instant coffee, vanilla ice cream, fruits, milk, sugar syrup, whip cream)

Affogato al caffé 60ml 14,00 lei
(espresso Illy, înghețată vanilie | espresso Illy, vanilla ice cream)

Ice Coffe 200ml 12,00 lei
(espresso Illy, lapte, sirop de zahăr, gheață | espresso Illy, milk, sugar syrup, ice)

Ice Caffé latte 200ml 14,00 lei
(espresso Illy, cremă de lapte, înghețată vanilie, frișcă, gheață | espresso Illy, milk cream, vanilla ice cream, whip cream, ice)

Ice Coffee

Frozen Hot Chocolate
Frozen Hot White Chocolate 200ml 12,00 lei
(pudră ciocolată albă, lapte, înghețată vanilie, frișcă. gheață | white chocolate powder, milk, vanilla ice cream, whip cream, ice)

Frozen Hot Classic Chocolate 200ml 12,00 lei
(pudră ciocolată, lapte, înghețată ciocolată, frișcă. gheață | chocolate powder, milk, chocolate ice cream, whip cream, ice)

Espresso · 60ml 10,00 lei
Espresso decofeinizat · 60ml 10,00 lei
Cappucinno  · 100ml 12,00 lei
(espresso, cremă lapte | espresso, milk cream)



Ceai / Tea
Vert L’Oriental  · 200ml 6,00 lei
(ceai verde cu fructul pasiunii, piersică și căpșuni | green tea with passion fruit, peach and strawberries)

Vert de la Chine au Jasmin · 200ml 6,00 lei
(ceai verde cu iasomie | green tea with jasmine)

Vert a la Menthe  · 200ml 6,00 lei
(ceai mentă | mint tea)

Pomme d’Amour · 200ml 6,00 lei
(ceai negru cu aromă de măr caramelizat și maraschino | black tea with caramelized apple flavour and maraschino)

Bali · 200ml 6,00 lei
(ceai verde cu petale de flori, liche și aromă de trandafir | green tea with flowers, licthi, roses flavour)

4 Fruit Rouges  · 200ml 6,00 lei
(ceai negru cu cireșe,căpșuni, zmeură și stafide | black tea with cherry, strawberries, raspberry and redcurrant)

Breakfast · 200ml 6,00 lei
(ceai negru | black tea)

Vanille 6,00 lei
(ceai roșu Sud African cu vanilie | South African red tea with vanilla)

Camomille 6,00 lei
(ceai de mușețel | camomille tea)

Soleil Vert 6,00 lei
(ceai verde cu aromă de portocale | green tea with orange flavour )

Citrus 6,00 lei
(ceai roșu Sud African cu aromă de lămâie | South African red tea with lemon flavour)

Earl Grey Yin Zhen 6,00 lei
(ceai negru cu esență de pară pergamută | black tea with bergamot esential oil)

Lipton Fruit infusion Fruitrée 6,00 lei
(amestec măr și măceșe | apple and rosehip mix)

Lipton Rosehip-Raspberry 6,00 lei
(amestec zmeură și măceșe | raspberry and rosehip mix)

Ice Tea
Green Ice tea 200ml 10,00 lei
(mix de ceaiuri verzi infuzate, mentă proaspătă, sirop de zahăr, lămâie, gheață | green tea mix, fresh mint, sugar syrup, lemon, ice)

Fruit Ice tea 200ml 10,00 lei
(mix de ceaiuri de fructe infuzate, fructe de pădure, sirop de zahăr, lămâie, gheață | fruit tea mix, wildberries, sugar syrup, lemon, ice)

Mint Ice tea 200ml 10,00 lei
(ceai de mentă infuzat, mentă proaspătă, sirop de zahăr, lămâie, gheață | mint tea, fresh mint, sugar syrup, lemon, ice)



Lămâie cu mentă proaspătă | Lemon & Fresh Mint · 250ml  14,00 lei
Portocale | Orange · 250ml  14,00 lei
Grapefruit | Grapefruit · 250ml  14,00 lei
Mixt | Mixed  · 250ml  14,00 lei

Fresh

Limonadă / Lemonade
Limonadă clasică | Classic Limonade · 500ml 12,00 lei
(suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu mentă | Mint Limonade · 500ml 14,00 lei
(suc proaspăt de lămâie, mentă, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, mint, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu zmeură | Raspberry Limonade · 500ml 16,00 lei
(suc proaspăt de lămâie, zmeură, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, raspberry, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu mure | Blackberry Limonade · 500ml 16,00 lei
(suc proaspăt de lămâie, mure, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, blackberry, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu portocale | Orange Limonade · 500ml 14,00 lei
(suc proaspăt de lămâie, portocale, sirop de zahăr, apă minerală, gheață | fresh lemon juice, orange, sugar syrup, sparkling water, ice)

Limonadă cu pepene roșu | Watermellon Limonade · 500ml 14.00 lei
(suc proaspăt de lămâie, mango, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, mango, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu pepene galben | Melon Limonade · 500ml 14.00 lei
(suc proaspăt de lămâie, pepene galben, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, melon, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu ananas | Pineapple Limonade · 500ml 17.00 lei
(suc proaspăt de lămâie, ananas, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, pineapple, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu ghimbir | Ginger Limonade · 500ml 14.00 lei
(suc proaspăt de lămâie, ghimbir, sirop de zahăr, apă plată, gheață | fresh lemon juice, ginger, sugar syrup, still water, ice)

Limonadă cu coacăze | Blackcurrant lemonade · 500ml 14.00 lei
(suc proaspăt de lămâie, sirop de coacăze, apă plată, gheață | fresh lemon juice, blackcurrant syrup, still water, ice)



Banana Milkshake · 200ml 15.00 lei
(banane, lapte | banana, milk)

Raspberry Milkshake · 200ml 15.00 lei
(zmeură, lapte, sirop zahăr | raspberry, milk, sugar syrup)

Vanilla Milkshake · 200ml 15.00 lei
(sirop vanilie, înghețată de vanilie, lapte | vanilla syrup, vanilla ice cream, milk)

Chocolate Milkshake · 200ml 15.00 lei
(sirop ciocolată, înghețată ciocolată, lapte | chocolate syrup, chocolate ice cream, milk)

Bounty Milkshake · 200ml 16.00 lei
(sirop cocos, înghețată ciocolată, lapte | cocos syrup, chocolate ice cream,milk)

Espresso Milkshake · 200ml 15.00 lei
(espresso, înghețată vanilie, lapte | espresso, vanilla ice cream, milk)

Milkshake

Smoothie
Raspberry Smothie · 200ml 16.00 lei
(zmeură, lapte, iaurt grecesc, banane, gheață | raspberry, milk, greek yogurt, banana, ice)

Chocolate Smothie · 200ml 16.00 lei
(Nutella, lapte, iaurt grecesc, înghețată | Nutella, milk, greek yogurt, ice cream)

Blueberry Smothie · 200ml 16.00 lei
(afine, lapte, iaurt grecesc, banane | blueberry, milk, greek yogurt, bannanas)

Strawberry & Banana Smothie · 200ml 16.00 lei
(căpșuni, banane, lapte, miere | strawberries, banana, milk, honey)



Apă plată / minerală Aqua Carpatica · 330ml 6,00 lei
Apă plată Aqua Carpatica · 750ml 10,00 lei
Apă minerală Aqua Carpatica · 750ml 10,00 lei
Apă plată Evian · 500ml 12,00 lei
Gama Coca-Cola  · 330ml 6,00 lei
(Fanta, Sprite, Cola)

Gama Pepsi-Cola· 330ml  6,00 lei
(Mirinda Portocale, Mirinda Căpșuni, 7Up, Pepsi) 

Coca-Cola · 250ml  7,00 lei
(Regular, Zero)

Fanta · 250ml 7,00 lei
(Portocale, lămâie, struguri)

Sprite · 250ml 7,00 lei
Schweppes · 250ml 7,00 lei
(Mandarin, bitter lemon, kinley)

Nestea · 250ml  7,00 lei
(Piersici, lămâie) 

Cappy nectar · 250ml 8,00 lei
(Portocale rosii, portocale, vișine)

Santal · 200ml 8,00 lei
(Pere, rodii, ananas, fructe de pădure, mere, portocale roșii, portocale, piersici, caise, căpșuni și pepene roșu, 
coacăze negre, merișoare, cireșe, zmeură și struguri, mere verzi )

Red bull · 330ml 18,00 lei
Strongbow  · 4% vol · 275ml 14,00 lei
(Mere, soc, fructe de pădure)

Răcoritoare / Refreshments



Silva Blondă · 5.1% vol ·500ml 9,00 lei
Silva Brună · 7% vol · 500ml 10,00 lei
Ciuc Premium · 5.1% vol · 500ml 8,00 lei
Ciuc Radler · 1.9% vol  · 500ml  8,00 lei
Heineken · 5% vol · 400ml  9,00 lei
Dab · 5% vol · 330 ml 14,00 lei
Tuborg · 5% vol · 330 ml 10,00 lei
Amstel · 5% vol · 330ml 14,00 lei
Corona  · 4.6% vol · 350ml 18,00 lei
Desperados · 5.9% vol · 330ml 12,00 lei
Salitos Tequila · 5.9% vol · 330ml 17,00 lei
Budweiser · 5% vol · 500ml  17,00 lei
Grolsch · 5% · 450ml 14,00 lei

Bere / Beer

Bere Nefiltrată / Unfiltered Beer

Bere fără alcool / Non Alcoholic Beer

Valentins Hefeweissbier · 5.3% vol · 500ml 17,00 lei
Paulaner Dunkel · 5.3% vol · 500ml  20,00 lei
Paulaner Naturtrüb · 5.3% vol · 500ml  20,00 lei
Grolsch weizen · 5.1% vol · 500ml  16,00 lei

Ciuc Zero · NA · 500ml 7,00 lei
Heineken · NA · 330ml 8,00 lei



BĂUTURILE CASEI / HOUSE DRINKS
Afinată · 50ml  12,00 lei
Vișinată · 50ml 13,00 lei
Palincă · 50ml 12,00 lei
Vinul casei alb · demisec · 250ml  10,00 lei
Vinul casei rosu · sec · 250ml  10,00 lei
Vinul casei roze · sec · 250ml 10,00 lei

BOURBON WHISKY
Jack Daniels 40% vol · 50ml 16,00 lei
Jim Beam 40% vol · 50ml 14,00 lei
Maker’s Mark 45% vol · 50ml 24,00 lei

BLENDED SCOTCH WHISKY
J&B 40%vol · 50ml  14,00 lei
Chivas Regal 12 40% vol · 50ml 20,00 lei
Chivas Regal 18 40% vol · 50ml 48,00 lei
Johnnie Walker Blue Label 40% vol · 50ml 172,00 lei

SINGLE MALT WHISKY
Macallan 12 40% vol · 50ml 28,00 lei
Glenlivet 12 40% vol · 50ml 22,00 lei
Glenlivet 18 40% vol · 50ml 52,00 lei
Glenfiddich 12 40% vol · 50ml 26,00 lei
Lagavulin 16 43% vol · 50ml  56,00 lei

IRISH WHISKY
Jameson 40% vol · 50ml 16,00 lei

VODKA
Absolut 40% vol · 50ml  10,00 lei
Absolut Flavoured ( Mandarin , Raspberry ) · 50ml 12.00 lei
Smirnoff 40% vol · 50ml  10,00 lei
Finlandia 40% vol · 50ml  10,00 lei
Grey Goose  40% vol · 50ml 36,00 lei
Beluga 40% vol · 50 ml 42,00 lei

Băuturi alcoolice / Alcoholic drinks



COGNAC
Alexandrion 7* 40% vol · 50ml 12,00 lei
Courvoisier VSOP 40% vol · 50ml  38,00 lei
Remy Martin VSOP 40% vol · 50ml  38,00 lei
Hennessey XO 40% vol · 50ml 160,00 lei

VINARS
Jidvei  40% vol · 50ml 13,00 lei
Miorita XO JAD  40% vol · 50ml  20,00 lei

RUM
Bacardi Black 37.5% vol · 50ml 14,00 lei
Bacardi White 37.5% vol · 50ml 14,00 lei
Havana Club 40% vol · 50ml 15,00 lei
Zacapa Centenario XO 40% vol · 50ml 90,00 lei

GIN
Gordons  40% vol · 50ml 12,00 lei
Wembley 40% vol · 50ml 10,00 lei
Tanqueray No.Ten 47.3% vol · 50ml 30,00 lei

APERITIV / APPETIZERS
Aperol  11% vol · 50ml 12,00 lei
Campari 25% vol · 50ml 13,00 lei
Martini Rosso 15% vol · 50ml 12,00 lei
Martini Bianco 15% vol · 50ml 12,00 lei
Martini Rosato 15% vol · 50ml 12,00 lei
Pitu Cachacha 40% vol · 50ml 18,00 lei
Tia Maria 20%vol · 50ml 15,00 lei
Carolans 17% vol · 50ml 13,00 lei
Sheridan’s 15,5% vol · 50ml 14,00 lei

DIGESTIVE / DIGESTIVES
Sambuca 42% vol · 50ml 15,00 lei
Jagermeister 35% vol · 50ml 10,00 lei
Ramazzotti  30% vol · 50ml 10,00 lei
Cointreau 40% vol · 50ml 15,00 lei
Unicum 40% vol · 50ml 13,00 lei
Limoncello di Capri 32% vol · 50ml 16,00 lei

TEQUILA
El Jimador Blanco 38% vol · 50ml 10,00 lei
Sierra Reposado 38% vol · 50ml 12,00 lei
Don Julio Blanco 38% vol · 50ml 40,00 lei



CLASSIC COCKTAILS
Hugo  · 200ml 20,00 lei
prosecco, menta, sirop din flori de soc, lamâie, gheață, soda
prosecco, mint, elderflower sirup, lemon, ice, soda

Long Island Ice Tea  · 200ml 20,00 lei
vodka, white rum, gin, tequila, triplu sec, sweet and sour, cola
vodka, white rum, gin, tequila, triple sec, sweet and sour, cola

Cosmopolitan  · 80ml 20,00 lei
vodka citron, triplu sec, suc de merișoare, lime
citron vodka, triple sec, crannbery juice, lime

Margarita  · 80ml 20,00 lei
tequila, triplu sec, lime
tequila, triple sec, lime

Tennessee Ice Tea  · 200ml 20,00 lei
tennessee whisky, vodka, rum , triplu sec, lime, cola
tennessee whisky, vodka, rum , triple sec, lime, cola

Summer Garden · 80ml 20,00 lei
vodka, lime, sirop de zahăr, castravete, frunză de mentă
vodka, lime, sugar syrup, cucumber, mint leaf

Espresso Martini · 80ml 20,00 lei
vodka, lichior cafea, espresso
vodka, coffee liqueur, espresso

Mojito · 200ml 20,00 lei
bacardi, lime, sirop de zahăr, mentă, zahăr brun
bacardi, lime, sugar syrup, brown sugar

Campari Orange · 200ml 20,00 lei
campari, suc de portocale, gheață
campari, orange juice, ice

Apperol Spritz · 200ml 20,00 lei
apperol, schweppes, gheață, prosseco
apperol, schweppes, ice, prosseco



VINURI ALBE / WHITE WINES
Chardonnay · Domeniile Sâmburești · sec · 750ml 68,00 lei
Sauvignon Blanc · Domeniile Sâmburești · demisec · 750ml 69,00 lei
Iacob White · Davino · sec · 750ml 108,00 lei
Dry Muscat · Jidvei · sec · 750ml 58,00 lei
Fumee PR. · Budurească · sec · 750ml 82,00 lei
Sole Fetească Regală Barrique · Recaș ·  sec · 750ml 108,00 lei
Solo Quinta · Recaș · sec · 750ml 170,00 lei
Golem (Cupaj Muscat Ottonel + Chardonnay) · Crama Basilescu · 750ml 126,00 lei
Prestige Fetească Albă · Domeniul Coroanei Segarcea · sec · 750ml 89,00 lei
Prestige Principesa Margareta · Domeniul Coroanei Segarcea · sec · 750ml 192,00 lei
Minima Moralia Onoare · Domeniul Coroanei Segarcea · sec · 750ml 207,00 lei
Crâmpoșie selecționată · Prince Știrbei · sec · 750ml 99,00 lei
Tămâioasă Românească · Cotnari · dulce · 750ml 56,00 lei
Grasă de Cotnari · Cotnari · demidulce · 750ml 56,00 lei
Oak Aged Chardonnay · Founders Reserve JP Chenet · sec · 750ml 77,00 lei
Mouton Cadet · Bordeaux · sec · 750ml 147,00 lei
Fetească Regală · Liliac · sec · 750ml 82,00 lei
Pinot Grigio · Terra Serena ·sec · 750ml 86,00 lei

VINURI ROȘII / RED WINES
Merlot · Domeniile Sâmburești · sec · 750ml 66,00 lei
Rouge de Romanie · Domeniile Sâmburești · sec · 750ml 64,00 lei
Cabernet Sauvignon · Domeniile Sâmburești · sec · 750ml 68,00 lei
Fetească Neagră · Domeniile Sâmburești · sec · 750ml 70,00 lei
Chateau Valvis Merlot · Sâmburești · sec · 750ml 177,00 lei
Chateau Valvis Cabernet Sauvignon · Sâmburești · sec · 750ml 177,00 lei
Golem (Cupaj Merlot + Fetească Neagră) · Crama Basilescu · sec · 750ml 190,00 lei
Fetească Neagră Floare de lună · Cramele Hallewood · demisec · 750ml 77,00 lei
Merlot Principele Radu · Tohani · sec · 750ml 164,00 lei
Fetească neagră · Beciul Domnesc · demidulce · 750ml 56,00 lei
Shiraz PR · Budurească · sec · 750ml 79,00 lei
COC Syrah · Recaș · sec · 750ml 62,00 lei
Pinot Noir Regno · Recaș · sec · 750ml 71,00 lei
Drăgaică Roșie · Crama Oprișor · sec · 750ml 128,00 lei
Vardo Patima Serii · Domeniile Coroanei Segarcea · sec · 750ml 92,00 lei
Minima Moralia Respect  · Domeniile Coroanei Segarcea · sec · 750ml 194,00 lei
Negru de Drăgășani · Prince Știrbey · sec · 750ml 144,00 lei
Bordeaux · Bordeaux · sec · 750ml 98,00 lei
Brunello di Montalcino · Castello Banfi · sec · 750ml 350,00 lei
Toscana Santa Cristina · Antinori · sec · 750ml 94,00 lei
Lambrusco Rosso · Riunite · demidulce · 750ml 66,00 lei
Corbec · Massi Tupungato · sec · 750ml 252,00 lei

Vinuri / Wines



VINURI ROZE / ROSÉ WINES
Roze · Domeniile Sâmburești · sec · 750ml 64,00 lei
Roze · Beciul Domnesc · sec · 750ml 56,00 lei
PR Roze · Budurească · sec · 750ml 80,00 lei
Domaine Ceptura Rose · Davino · sec · 750ml 142,00 lei
Muse Day · Recaș · sec · 750ml 124,00 lei
Busuioacă de Bohotin · Crama Hermeziu · demidulce · 750ml 98,00 lei
Roze · Liliac · sec · 750ml 90,00 lei
Castel Starmina Rose · Vinarte · demisec ·750ml 66,00 lei

ȘAMPANIE / CHAMPAGNE
Mini prosseco · Maschio · sec · 200ml 38,00 lei
Prosecco Maschio Millesimato · sec · 750ml 124,00 lei
Martini Sparkling Roze Wine · demisec · 750ml 122,00 lei
Lambrusco frizante rosse · Riunite · demisec · 750ml 68,00 lei
Sole frizante roze · Recaș · 750ml 82,00 lei
Grand Dolce · Cinzano · dulce ·  750ml 80,00 lei
Cinzano Roze · Cinzano · dulce · 750ml 84,00 lei
Cordon Rosado Rose · Freixenet · sec · 750ml 120,00 lei
Imperial · Moet & Chandon · sec · 750ml 540,00 lei
Imperial Rose · Moet & Chandon ·sec · 750ml 740,00 lei



IN ATENȚIA CLIENTILOR NOSTRI

Unele produse din meniul nostru pot contine alergeni. 
In cazul in care sunteti intolerant / alergic la un 
ingredient, inainte de a comanda orice preparat 
din meniul nostru consultati lista cu ingredientele 
continute de preparate si / sau intrebati personalul 
unitatii.

ALERGENI

Cereale care contin gluten (adica grau, secara, orz, 
ovaz, grau spelt, grau mare sau hibrizi ai acestora);
Crustacee si produse derivate;
Oua si produse derivate;
Peste si produse derivate;
Arahide si produse derivate;

Soia si produse derivate;
Lapte si produse derivate (inclusive lactoza);Fructe 
cu coaja, adica migdale (Amygdalus Communis L.), 
alone de padure (Corylus Avellana), nuci (Juglans 
Regia), anacarde ( Anacardium Occidentale), nuci 
Pecan ( Carya ILLInoiesis(Wangenh.) K.Koch), nuci de 
Brazilia ( Bertholletia Excelsa), fistic (Pistacia Vera), 
nuci de Macadamia si nuci OueensLand ( Macadamia 
Ternifolia) si produse derivate;
Telina si produse derivate;
Mustar si produse derivate;
Seminte de susan si produse derivate;
Dioxid de sulf si sulfiti in concentratii de peste 10 mg/
litru;
Lupin si produse derivate;
Moluste si produse derivate.

PREPARATE DIN PRODUS DECONGELAT

Preparate Produs decongelat
Ciorbă țărănească de văcuță Mazăre, Fasole verde
Supă cremă de legume Mazăre
Piept de curcan la grătar Piept de curcan
Burger de pui cu sos tartar Chiflă
Friptură haiducească Cartofi pai
Hribi cu mămăliguță și smântână Hribi
Duet de somon și șalău, piure de mazăre, fulgi chilli și sos butterlemon File șalău
File de doradă în crustă de pesmet panko, mix de salată și sos olandez File doradă
File de biban în crustă de migdale, piure de țelină și sos de unt cu capere File biban
Mix de creveți serviți cu sos cocktail și salată Creveți
Risotto Royal Saint jaques, creveți
File de păstrăv la cuptor servit cu sote de hribi, mămăliguță și sos de smântână cu usturoi Hribi
Coaste de porc Cartofi pai
Burger vită Chiflă
Creveti cu usturoi Creveți
Tocană de mistreț Pulpă de mistreț
File de căprioară, legume blanchate, piure de cartofi și sos de fructe de pădure File căprioară
Spaghetti cu creveți Creveți
Stir-fry cu legume și orez sălbatic Fasole verde, broccoli
Cartofi pai   Cartofi pai
Cartofi wedges Cartofi wedges
Morcov sote Morcov
Legume mexicane Legume mexicane
Brocoli gratinați Brocoli
Fasole verde sote  Fasole verde
Duo mousse de ciocolată Duo mousse cu ciocolată
Mousse de ciocolată și caramel Mousse de ciocolată și caramel
Limonadă cu zmeură Zmeură
Limonadă cu mure Mure
Limonadă cu pepene galben Pepene galben
Limonadă cu coacăze Coacăze
Raspberry Milkshake Zmeură
Raspberry Smothie Zmeură
Strawberry & Banana Smothie Căpșuni



șefului
de sală.

 se ia cu 60 minute înainte de ora închiderii, iar nota 

 

Pentru 

0745 101 009
0752 873 738

ADRIAN CHIFORESCU - MANAGER HOTEL

APETRI LOREDANA - ȘEF SALĂ

0230 370 038 RECEPȚIE HOTEL DORNA


