






84 lei

90 leilvania



reciAPERITIVE

Pastramă boierească de vită pe pat verde 150g 20 lei
pastrama de vită. rucola, parmezan(7)   

Bruschette cu ton și ceapă 150g 28 lei
felii de pâine(1) prăjită cu ton(4), ceapă roșie, pătrunjel / 5 buc.

Bruschette cu pate de ficat de pui 150g 16 lei
felii de pâine(1) prăjită cu pateu de ficat de pui făcut în casă / 5 buc.

Bruschette cu mozzarella și anșoa 150g 20 lei
felii de pâine(1) prăjită cu mozzarella(7) și anșoa(4) / 5 buc.

Bruschette cu pastă de măsline 16 lei
felii de pâine(1) prăjită cu pastă de măsline / 5 buc.

Bruschette cu hribi 24 lei
felii de pâine(1) prăjită cu hribi de pădure, ceapă / 5 buc.

Bruschette cu roșii 150g 15 lei
felii de pâine(1) prăjită cu amestec de roșii, usturoi, busuioc și oregano / 5 buc.

150g

150g

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Fructe de mare pané 220g 64 lei
creveți(1), calamari(4,15)și tentacule de calamar(4,15), făină(7,15), lămâie

Mămăliguță cu brânză și smântână

250g 18 lei
mămăliguță, branză de burduf(7), smântână(7)



caldeAPERITIVE

Calamari pané 150g 38 lei
calamari rondele(4,15), făină(7,15), lămâie

Creveți picanți la tigaie 150g 42 lei
creveți(4,15) picanți în tigaie cu usturoi, ardei iute, ulei de măsline, pătrunjel

Mămăliguță cu hribi 150g/200g 32 lei
mămăliguță, hribi, ceapă 

Cașcaval pané 200g 22 lei
cascaval(7), ou(3), pesmet(1) 

Ficăței cu mămăliguță 250g 20 lei
mămăliguță, ficaței de pui, ceapă

Sote de scoici și vongole

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari

scoici negre(2, 15), scoici vongole(2, 15), usturoi, pătrunjel
45 lei400g



Supă cu fructe de mare 400g 48 lei
creveți(2,15), calamari(4,15), caracatiță(4,15), sos roșii, paine prajita(1)



SUPE

Supă de legume 400g 15 lei
varză albă, ceapă, broccoli, morcov, roșii, țelină verde(9), dovlecei, cartofi

Supa zilei 400g 18 lei
de pește(4) / curcan / vită / rădăuțeană(7) / coadă vită / cu afumatură / hribi / burtă / găină
(smântâna și ardeiul iute sunt incluse)

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



orez, scoici vongole(2, 15), pătrunjel. usturoi
Orez cu vongole 300g 38 lei



Orez cu creveți și dovlecei 350g 30 lei
orez, creveți(2,15), dovlecei, ardei iute

OREZ

Orez cu hribi 350g 32 lei
orez, hribi, pătrunjel, unt(7) și parmezan(7)

Orez cu fructe de mare 350g 36 lei
orez, creveți(2,15), calamari(4,15), tentacule de calamar(4,15), patrunjel

Orez cu parmezan 200g 20 lei
orez, unt(7), parmezan(7)

Orez cu broccoli 250g 20 lei
orez, broccoli, ulei de măsline

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari

*Timpul mediu de așteptare variază pentru paste între 15-20 de minute, iar pentru orez
între 25-35 minute, deoarece acestea se pregătesc pe moment și, dupa cum stiți, timpul 
de fierbere este mai lung pentru orez decât pentru paste. 

Gustul și consistența lor vor răsplăti răbdarea dumneavoastră!



Spaghete cu vongole 300g 38 lei
paste(1), scoici vongole(2,15), usturoi, pătrunjel



Lasagna 300g 29 lei
paste(1), sos de carne, sos bechamel(3), parmezan(7)

PASTE

*puteți opta și penntru paste fără grulte
*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari

Spaghete cu sos de roșii 200g 18 lei
spaghetti(1), sos de roșii, busuioc

Spaghete cu ulei, usturoi și ardei iute 200g 16 lei
spaghetti(1), usturoi, pătrunjel verdei, ardei iute

Spaghete carbonara 250g 28 lei
spaghetti(1), bacon, ou(3), parmezan(7) (smântână(7) la cerere)

Paste amatriciana 300g 29 lei
paste(1), bacon, sos de roșii, ceapă

Fusilli cu ton 300g 32 lei
paste(1), ton(4), roșii

Linguine cu fructe de mare 300g 36 lei
paste(1), fructe de mare(4,15), ardei iute

Fusilli cu morcov și dovlecel 250g 20 lei
paste(1), morcov, dovlecel

Tagliatelle cu hribi 300g 30 lei
paste(1), hribi, ceapă, pătrunjel



Cocosel întreg la cuptor 700g 52 lei
cocoș (15), cartofi, mămăligă, sos de usturoi (Timp minim de pregătire: 45 min)

Pui picant cu legume 300g 23 lei
piept de pui(15), ardei, ceapă, roșii, ciuperci, ardei iute



PUI

Piept de pui la grătar cu piure cartofi 280g 21 lei
piept de pui(15), cartofi și lămâie

Șnițel de pui cu cartofi prăjiți 300g 26 lei
piept de pui(15), ou(3), pesmet(1),cartofi prăjiți și lămâie

Piept de pui cu sos de lămâie și piure cartofi 320g 24 lei
piept de pui(15), cartofi, unt(7), faina grâu(1), lămâie

Piept de pui vienez 250g 30 lei
bucățele din piept de pui(15), ciuperci, ceapă, smântână(7) și mozzarella(7)

Piept de pui Ionel cu cartofi la cuptor 300g 26 lei
șnițel din piept de pui umplut cu unt(7,15), pătrunjel și usturoi, cartofi 

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari

Rulouri de pui cu cartofi la cuptor și roșii 250g 29 lei
piept de pui(15), bacon, cașcaval(7), cartofi la cuptor, rosii



Rasol de miel la cuptor cu 
cartofi și salată de sfeclă rosie și hrean

500g 75 lei

miel, cartofi la cuptor, sfecla rosie, hrean



RAȚĂ - CURCAN - MIEL

Pulpă de rață cu cartof gratinat și
salată de varză roșie și mere

350g 42 lei

pulpă de rață, varză roșie, mere, cartof gratinat(3,15) cu branzeturi(7)

Pulpa de curcan la cuptor cu cartofi 
si sos de usturoi

500g 39 lei

curcan, cartofi, usturoi

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Tochitură de mangaliță 450g 76 lei
carne și cărnați mangaliță, provenite de la o fermă locală autorizată, mămăliguță, brânză burduf(7), ou(3)

Rulou din mușchiuleț de porc cu mozzarella, 
pătrunjel și piure de cartofi cu sos de vin

350g 38 lei

mușchiuleț de porc, bacon, usturoi, mozzarella(7), pătrunjel, cartofi, unt(7), sos vin rosu



PORC

Burtă de porc cu cartof copt în coajă, 
usturoi și pătrunjel

300g 30 lei

burtă de porc, cartof,  mozzarella(7), usturoi, pătrunjel

Mușchiuleț de porc cu sos de hribi 
și cartof gratinat

380g 40 lei

muschiuleț porc, hribi, ceapă, cartof gratinat cu brânzeturi(7)

Mușchiuleț de porc la grătar cu 
cartof gratinat și ardel copt

350g 38 lei

mușchiuleț de porc, cartof gratinat cu branzeturi(7), ardel copt

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Platou cald țărănesc (recomandat 2-4 persoane)

750g 88 lei

mici, piept pui, cârnați casă, ceafă porc, slăninuță, cips de șoric,
mustar(10), murături asortate



PORC

Ceafă de porc la grătar cu cartofi la cuptor 350g 25 lei
ceafă de porc, cartofi

Cârnăciori picanți la grătar cu 
cartofi prajiti si mustar

300g 29 lei

cârnăciori picanți, cartofi pai, muștar(10)

Coaste de porc cu cartofi la cuptor și sos picant 700g 57 lei
coaste porc, cartofi, sos picant

Cârnați de casă la grătar 200g 20 lei

Mititei boierești (1 buc) 60g 5 lei

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



New York Steak 450g 65 lei
steak de vită Black Angus maturat, cartof gratinat cu brânză(7) și verdețuri, salată verde

Obrăjori de vită cu piure de țelină
si cartofi cu sos de vin

400g 62 lei

obrăjori de vită la cuptor, cartofi, țelină(9), sos vin



VITĂ

Mușchi de vită cu cartof gratinat și sos 
la alegere: piper verde, gorgonzola, hribi

300g 68 lei

mușchi de vită(15), hribi și ceapă sau gorgonzola(7) și smântână(7) sau piper verde și sos brun

Hamburger de vită de Australia cu cartofi prajiti 400g 42 lei
chiflă pâine(1), carne vită(15), mozzarella(7), rosie, salată, sos, castraveți murați

Mușchi de vită cu legume la grătar 350g 64 lei
mușchi de vită(15), dovlecel, vinete, ardei, ceapa, ciuperci

Antricot Angus la grătar cu salată verde 100g 21 lei
antricot de vită Angus(15) (cu os) la grătar (minim 400g) cu salată verde

Rasol de vită cu sos de legume și piure de cartofi 400g 42 lei
rasol de vită, morcov, ceapă, țelină(9), cartofi

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Somon cu frigaruie de creveți, dovlecel
la gratar si sos cu cherry

400g 48 lei

somon(4,15) săltat cu frigăruie de creveți(2,15), dovlecel la grătar, roșie cherry

Platou cu fructe de mare și julien de legume 400g 68 lei
creveți(2,15), caracatiță(4,15), calamari(4,15), glasate în sos ușor picant,  sos de citrice, julien de morcov, 
dovlecel, țelină(9)



PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE

File de păstrăv în crustă de cartofi 300g 36 lei
file de păstrăv dezosat(4,15) în crustă de cartofi la cuptor, rozmarin

File de somon în crustă de cartofi 300g 42 lei
file de somon(4,15) în crustă de cartofi la cuptor

File de somon cu sos messinese și piure de cartofi 350g 48 lei
file de somon(4,15), sos de capere fructe, ceapă, măsline, roșii, pătrunjel, piure de cartofi

File păstrăv prăjit cu mămăligă 350g 34 lei
file de păstrăv prăjit(4,15) cu mămăliguță, lămâie

File de somon cu legume la grătar 350g 45 lei
file de somon(4,15), dovlecel, vinete, ardei, ceapă, ciuperci

File șalău sălbatic pane cu piure 350g 34 lei

Crap din Deltă, prăjit cu mămăliguță 400g 42 lei

Dorada(4,15)la grătar 350g-400g 38 lei

file de șalău sălbatic(4,15), cartofi, panko

crap(4,15), mămăligă, usturoi



Somon sălbatic la tigaie 
cu julien de legume proaspete

300g 65 lei

file de somon sălbatic(4,15), julien de morcov, ardei, țelină(9), dovlecel, lămâie

Tartare din somon sălbatic cu avocado,
roșii cherry, capere fructe și lămâie

200g 48 lei

somon sălbatic crud(4,15), avocado, roșii cherry, capere, ulei 

Somonul sălbatic  este denumit și somon roșu datorită culorii cărnii. Carnea este bogată în proteine, Omega 3, 
minerale și vitamine, fiind delicioasă și versatilă. 

Somonul sălbatic este un tip de pește care nu poate fi crescut în ferme piscicole datorită obiceiurilor sale alimen-
tare neobișnuite, iar culoarea mai roșie este dată de stilul de viață sălbatic. Așadar, este foarte simplu de estimat 
calitatea, prospețimea și veridicitatea sursei somonului salbatic.

                                • Nu necesită prea multe sosuri sau artificii culinare,
                                • Excelent în stare crudă,
                                • Somonul sălbatic este pescuit în zona peninsulei     
                                 Kamceatka, Rusia.



SOMON SĂLBATIC

Carpaccio de somon sălbatic cu aromă de citrice 120g 38 lei
somon sălbatic crud(4,15), ulei măsline, sos citrice, coajă citrice

Somon sălbatic la tigaie cu sos messinese 350g 64 lei
file de somon sălbatic(4,15), sos de capere fructe, ceapă, măsline, roșii, pătrunjel, lămâie

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Salată Waldorf 270g 16 lei
rădăcină de țelină(9), măr, nucă(8), iaurt(7) și lămâie 

Salată grecească 400g 21 lei
roșii, castraveți, ceapă, roșie, măsline, ardei gras și brânză feta(7)



SALATE

Salată mixtă 250g 12 lei
morcovi, salată verde, castraveți și roșii

Salată cu ton 300g 36 lei
ton(4), salată verde, roșii și castraveți

Salată cu piept de pui 450g 30 lei
piept de pui la grătar, salată verde, roșii, castraveți, ardei gras, măsline, lămâie, maioneză(3) și ou(3)

Salată de varză 300g 8 lei

Salată cu roșii și castraveți 250g 9 lei

Salată verde 150g 8 lei

Salată de sfeclă roșie cu hrean 200g 9 lei

Salată de ardei copți 200g 18 lei

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Pâine(1) 150g 4 lei

PÂINE 
si diverse

Mămăliguță 300g 3 lei

Focaccia(1) 200g 16 lei

Mujdei 40g 3 lei

Muștar(10) 40g 2 lei

Focaccia(1) cu roșii cherry de grădină (în sezon) 300g 15 lei
focaccia(1), roșiii cherry cubulețe, ulei măsline, busuioc, oregano

Focaccia(1) cu parmezan(7) 200g 14 lei



GARNITURI

Cartofi prăjiți(15) 150g 6 lei

Cartofi la cuptor 200g 6 lei

Cartofi natur 200g 4 lei

Cartofi gratinați la cuptor 100g 7 lei

Piure de cartofi 200g 8 lei

Broccoli natur(15) 200g 8 lei

Broccoli picanți(15)

broccoli, ulei măsline, usturoi, ardei iute
200g 10 lei

Legume la grătar
legume la grătar, după sezon: dovlecei, vinete roșii, ardei, ceapă

250g 14 lei

Spanac la tigaie 200g 8 lei
spanac(15), ceapă

Murături asortate
castraveți în oțet, gogoșari în oțet, conopidă în oțet

300g 8 lei

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari

Sparanghel la grătar(15) 200g 21 lei





PIZZA

Margherita 500g 24 lei
sos de roșii, mozzarella(7)

Diavola 550g 32 lei
sos de roșii, mozzarella(7), salam picant

Cu ton 580g 39 lei
sos de roșii, mozzarella(7), ton(4), ceapă la alegere

Vegetariană 650g 30 lei
mozzarella(7), ciuperci, ardei, dovlecei, broccoli

Cu brânzeturi 600g 38 lei
sos de roșii, mozzarella(7), gorgonzola(7), parmiggiano(7)

Cu șuncă și ciuperci 600g 32 lei
sos de roșii, mozzarella(7), șuncă, ciuperci

Țărănească 650g 39 lei
sos de roșii, mozzarella(7), cârnați tăiați din satâr, pastramă de mușchiuleț porc, slăninuță, ardei rosu

Focaccia 200g 10 lei
aluat pizza(1), ulei de măsline

Sos pizza 100g 3 lei
dulce sau picant

Pizza cu salam milano 550g 32 lei
sos de roșii, mozzarella(7), salam Milano

Pizza cu piept de pui 550g 28 lei
sos de roșii, mozzarella(7), piept de pui

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari



Tartă caldă cu mere și înghețată 150g 19 lei
tartă cu mere(1), înghețată(7)

Înghețata casei 150g 21 lei
înghețată de vanilie(7), caise uscate, ciocolată, prune uscate, biscuiți(1), stafide, alune de pădure(8), migdale(8)



DESERT

Tiramisu(7, 3, 1)  170g 17 lei

Sufleu cald de ciocolată cu înghețată de vanilie 160g 21 lei
ciocolată, ou(3), unt(7), faină(1), înghețată(7) vanilie

Sbriciolata cu fructe de pădure 150g 17 lei
cremă de vainilie(7) și ciocolată cu amestec crocant(1) și topping din fructe de pădure

Sbriciolata cu ciocolată 150g 19 lei
cremă de vanilie(7) și ciocolată cu amestec crocant(1) și topping din ciocolată

Înghețată - 3 cupe 150g 15 lei
vanilie(7), ciocolată(7), fructe de pădure

Clătite cu brânză și smântână gratinate la cuptor 350g 15 lei
clatite(1, 3, 7), brânză( 7), smântână( 7), stafide

Pere în vin cu înghețată de vanilie 
și crocant de biscuit

150g 17 lei

pere, înghețată vanilie(7), biscuit(1) și sos vin

*produsele cu indicativ conțin alergeni alimentari

*toate deserturile sunt preparate de la  zero, cu grijă și pricepere, în bucătăria noastră












