
MEN IU





Alergenii sunt antigeni care produc reacţii alergice. Majoritatea 
alergenilor sunt proteine și provoacă o reacţie exagerată a 
sistemului imunitar.

Conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European din 20 
martie 2000 alergenii din alimente se pot încadra în următoarele 
grupe conform anexei II din Reg. 1169/2011

  
 1. Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu  
 spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate 
 2. Pește și produse derivate
 3. Arahide și produse derivate
 4. Seminte de susan si produse derivate
 5. Soia si produse derivate
 6. Lapte si produse derivate (inclusiv lactoză)
 7. Crustacee si produse derivate
 8. Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, nuci, alune, caju etc)
 9. Telină și produse derivate 
 10. Muștar și produse derivate
 11. Ouă și produse derivate 
 12. Lupin și produse derivate
 13. Moluște și produse derivate
 14. Dioxid de sulf si sulfiti în concentratii de peste 10 mg/kg sau 
 10 mg/litru

Lista substanțelor
 cauzatoare de alergii (SCA)



Ciuperci umplute 250gr 19,8 lei 
cu brânză de capră rumenite pe grill
și servite cu rucola, muguri de pin și
sâmburi de rodie (6,8)     

Midii în sos curry 500gr 36 lei
și baghetă prăjită cu ulei
aromată cu usturoi  (1,6,7)    

Platou fresh 80gr/80gr/80gr 19 lei
(guacamole, humus
și tabouleh cu bulgur) 

Platou 35gr/35gr/35gr/50gr/50gr/30gr/100gr 42 lei 
cheese-prosciutto   
(prosciutto, chorizo, salam cu piper   
brânză de capră, feta gorgonzola    
și salată de vinete) (6,10)     

Aperitive

PRODUS
VEGETARIAN

PRODUS
VEGETARIAN



PLATOU CHEESE-PROSCIUTTO
prosciutto, chorizo, salam cu piper, 
branza de capră, feta, gorgonzola 

și salatș de vinete)



Blue salad 200gr/80gr/30gr 34 lei
cu mușchi de vită și
dressing de gorgonzola (6)   

Salată cu somon 200gr/80gr 32 lei 
feta și ulei de
seminţe de dovleac (6)    

Salată cobb 200gr/80gr 25 lei
cu piept de pui și dressing
de muștar franţuzesc (1,6,10,11)

Salată fitness 200gr/80gr 26 lei
cu tartar de roșii, rucola
ciuperci, dressing de guacamole
cu ulei de dovleac și tofu la grill (1,5,8) 

Salate
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Salată cobb 
cu piept de pui și dressing
de muștar franţuzesc



Ciorbe/Supe creme
Ciorbă rădăuţeană de pui 350gr 15 lei
(6,9)

Ciorbă ardelenească 350gr 15 lei
de porc cu tarhon (6,9)

Ciorbă de văcuţă 350gr 15 lei
cu leuștean (9)

Supă cremă de peste 300gr 19 lei
și fructe de mare (7,9)

Ciorba de legume 350gr 12 lei
(9)

Supă cremă de brocoli 300gr 15 lei
baghetă cu parmezan
și seminţe de dovleac (1,6)
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Supă cremă de pește
și fructe de mare



Pește
File de păstrăv 180gr/150gr/50gr 38 lei
cu polenta la grill 
și sos de gălbiori (2,6)

File de somon 180gr/50gr/200gr 48 lei
cu salată de rucola cu mango 
 și risotto de linte cu ciuperci (2,6)

Fritto misto cu creveţi 150gr/150gr/40gr 27 lei
chipsuri de cartofi și dulceaţa
de ardei iute (7)

File de biban 180gr/200gr/40gr 40 lei
cu piure de cartofi
cu trufe și sos brun cu 
ceapa și capere (2,6)

Platou de pește 460gr/150gr/180gr 69 lei
și fructe de mare servit cu salată
de crudităţi și chipsuri de cartofi
(păstrăv, somon, biban, creveţi, midii) (2,6,7,9)



File de somon
cu salată de rucola cu mango 
risotto de linte cu ciuperci 



Vită
Tagliata de vită 180gr/100gr 48 lei
cu salată de rucola,
roșii cherry și parmezan (6)

Osso buco 300gr/80gr/150gr 38 lei
în sos de vin cu legume
și tagliatele verdi (1,9)

Tocăniţă de vită 200gr/100gr 28 lei
la foc mic cu gnocchi (1)

Steak de vită 200gr/200gr 48 lei
cu legume la grill (9)



Osso buco
în sos de vin

cu legume



Rulouri din pulpă dezosată de pui  180gr/200gr 31,8 lei
cu prune uscate și cheddar servite cu risotto
de cous-cous multicolor cu merișoare (1,6,)

Pulpă confiată și piept de raţă   150gr/170gr/100gr/100gr 54 lei 
la tigaie servite cu piure
de cartofi dulci și varză roșie călită 

Piept de pui la grill  180gr/200gr 29 lei
cu legume la wok (9)

Bastonașe de pui  180gr/200gr/50gr 30,8 lei
în pesmet japonez cu cartofi
prăjiţi cu usturoi și sos tartar (1,10) 

Pasăre



Pulpă confiată și piept de raţă
la tigaie servite cu piure
de cartofi dulci și varză roșie călită



Cotlet de porc 200gr/200gr/50gr 34 lei
cu os și soric perpelit pe gratar
cu legume la grătar și sos
de brânzeturi nobile (6,9)

Cârnaţ de porc 180gr/200gr/50gr 30,8 lei
făcuţi în casă cu piure de cartofi
și sos brun cu ceapă albă călită (6)

Scăriţă de porc la grill 300gr/200gr/80gr 35,8 lei
Înăbușită în sos bbq servită
cu salată de crudităţi și cartofi
noi trași în unt cu ierburi proaspete (5, 6, 9, 10)

Ceafă marinată în vin 200gr/200gr 32 lei
cu rozmarin servită cu tabouleh
cu bulgur și legume

Porc



Scăriţă de porc la grill
Înăbușită în sos bbq servită
cu salată de crudităţi și cartofi
noi trași în unt cu ierburi proaspete



Burgeri
Cheeseburger de vită 250gr/150gr/50gr 29,8 lei
cu cartofi prăjiţi cu usturoi
și sos de brânzeturi nobile (1,4,6,10,11)

Burger de somon 250gr/150gr/50gr 38 lei
cu salată coleslaw (1,2,4,6,9,11)

Burger de pui 250gr/150gr/50gr 27 lei
cu cartofi dulci la cuptor 
și sos bbq (1,4,5,10,11)

Burger de ciuperci 250gr/150gr/50gr 23,8 lei 
cu frigărui de legume
și sos de roșii (1,4,9,11) 
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Burger de pui
cu cartofi dulci la cuptor 

și sos bbq



Paste
Tagliatele verdi cu gorgonzola 350gr 32 lei
piept de pui, nuci, și parmezan (1,6,8,11)

Spaghetti duo cu somon 350gr 32 lei
creveţi, midii și sos de roșii
dovlecel sote cu usturoi și pătrunjel (1,2,7,11)

Lasagna cu ciuperci 350gr 25,8 lei
de pădure sos bechamel
spanac și cașcaval (1,6,11)

Spaghetti duo 350gr 29 lei
cu sos ragu și parmezan (1,6,11)

Pene cu sos de brânzeturi nobile
(1,6,11) 300gr 24 lei
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Spaghetti duo cu somon
creveţi, midii și sos de roșii

dovlecel sote cu usturoi și pătrunjel



Risotto și altele
Risotto cu ciuperci 300gr 28 lei
de padure și ghimbir (6)

Risotto de cous-cous 350gr 36 lei
cu creveţi și midii în sos de roșii (1,6,7,11)

Bagheta crocanta cu ragu de vită 200gr/100gr 28 lei
și ciuperci gratinate la cuptor
cu parmezan și chilly (1,6)

Milanese alla parmigiana 300gr 18 lei 
(6)
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Risotto de cous-cous
cu creveţi și midii 

în sos de roșii



Sufle de ciocolată 150gr/50gr 17 lei
cu îngheţată de vanilie (6,11)

Parfait de mango  150gr 15 lei
cu sos de zmeură 

Salată de fructe exotice 150gr/50gr 15 lei
cu sos zabaion (11)

Tort de ciocolată cu ricotta 200gr/50gr 17 lei
rodie și cremă engleză (1,6,11)

Mousse de mascarpone 200gr 16 lei
cu zmeură, biscuiţi amaretoși
merengue italian (1,6,11)

Papanași cu smântână 200gr/50gr/50gr 18 lei
și dulceaţă de afine făcută în casă (1,6,11)

Desert



Sufle de ciocolată
cu îngheţată de vanilie



Salată de vară 150gr 5 lei
(roșii, castraveţi, ceapă)

Salată Coleslaw 150gr 6 lei

Ciolomada 150gr 8 lei

Sos tartar 60gr 3 lei

Sos de usturoi 60gr 3 lei

Sos de brânzeturi 60gr 3 lei

Dulceaţă de ardei iute 60gr 3 lei

Sos BBQ 60gr 3 lei

Salate & sosuri



“Cel mai mare pericol pentru creativitate este rutina!
Gustaţi preparate noi!”

*timpul mediu de servire este de 30-40`.



www.lamesteceni.ro


