OUĂ DE LA
GĂINILE VECINE
Ouăle de găină servite în preparatele de mic
dejun sunt ouă de la gainile lui Rareș.
Le-am integrat în preparatele noastre doar la
mic dejun să nu le stresăm pe doamnele găini
și să nu le mai facă nici pe acestea.

MIC DEJUN
*se servește zilnic între 8:30 - 12:00

CHIFLĂ CU AVOCADO 80 gr /

50 gr / 2 buc

20 lei

bacon prăjit și ouă ochiuri (1, 11)

PAPARĂ 2 buc / 100 gr / 1 buc

20 lei

LIPIE CU AVOCADO 50 gr / 50 gr / 1 buc

20 lei

FULGI DE OVĂZ 200 gr / 50 gr

20 lei

cu salată de roșii cherry și feta servită cu chiﬂă (1, 6, 11)

ton și ou ﬁert (1, 2, 11)

în lapte cu măr și scorțișoară (1, 6)

SALATĂ CU CREVEȚI
ÎN PANKO
mix de salată, avocado, castravete, fenel
și sos dulce acrișor

APERITIVE
SALATĂ DE VINETE 80 gr / 80 gr / 80 gr / 110 gr
38 lei
ZACUSCĂ LA CEAUN
CREMĂ DE BRÂNZĂ CU ARDEI servite cu ciabatta
(1, 6, 11)

MUȘCHIULEŢ DE VITĂ 120 gr / 80 gr / 20 gr

48 lei

CAMEMBERT PANE 120 gr / 60 gr

28 lei

SALATĂ CU CREVEŢI ÎN PANKO 120 gr / 60 gr

32 lei

cu sos de ton și capere (2, 9, 11)

cu piure de sfeclă dulce (1, 6, 11)

mix de salată, avocado, castravete, fenel și sos dulce acrișor
(1, 7, 11)

PÂINEA NOASTRĂ
Chiﬂele le coacem noi. Așa că, mari șanse să le
serviți călduțe. Și pentru ca ne dorim să
aruncăm cât mai puține, vă îndemnăm să le
comandați numai dacă musai le și mâncați.
Chiﬂele de la burgeri, pufoase și dulci, trec prin
mâinile Claudiei.

CIORBE/ SUPE/ CREME
SUPĂ CREMĂ DE PORUMB 350 ml / 70 gr

20 lei

CIORBĂ DE PERIȘOARE DE PUI 350 ml / 70 gr

18 lei

SUPĂ THAI CU CREVEŢI 350 ml / 50 gr

24 lei

BAB GULYAS 250 gr / 150 ml

24 lei

cu langoș (1, 6)

aromată cu mărar (6, 9, 11)

acrită cu lime (2, 7, 9)

cu găluște aromate cu pătrunjel (1, 9, 11)

GUST BUN
Pregatim carnea la sous vide pentru un plus de
savoare si fragezime, astfel o expunem si mai
putin prajelii.

CARNE DE PASĂRE
BASTONAȘE DIN PIEPT DE PUI 180 gr / 180 gr / 50 gr 34 lei
cu cartoﬁ prăjiți și sos tartar (1, 10, 11)

ARIPIOARE PUI RUMENITE 250 gr / 150 gr

27 lei

COCOȘEL ÎNTREG (2 pers.) 400 gr / 200 gr / 50 gr

58 lei

PIEPT DE PUI MARINAT 180 gr / 180 gr

32 lei

PULPĂ DE RAŢĂ CONFIT 220 gr / 200 gr

36 lei

servite cu chipsuri de cartoﬁ

cu legume coapte și sos alb de feta cu usturoi (9)

cu risotto de linte cu apio (5, 6)

cu varză roșie călită

BUGER DE PUI 180 gr / 80 gr

în chiﬂă unsă cu sos BBQ servit cu salată de vară (1, 11)

29 lei

DEMIGLACE
FĂCUT ÎN CASĂ
Sosul demiglace făcut în casă își merită toate
laudele. Fierbe la foc încet trei zile să aibă răgaz
să se reducă. Îl veți regăsi în mai multe
preparate, dar în ﬁecare combinație va avea alt
gust. Garantat!

CARNE DE VITĂ
MUȘCHIULEŢ DE VITĂ 180 gr / 200 gr / 60 gr

76 lei

CHEESEBURGER BLACK ANGUS 150 gr / 100 gr

36 lei

cu demiglace servit cu cartoﬁ noi și praz trase în unt (6)

în chiﬂă unsă cu sos dulce acrișor servit cu mix de salată
(1, 10, 11)

PASTE CREŢE CU VITĂ 200 gr / 100 gr / 80 gr
în sos demiglace (1, 9)

34 lei

CIOLAN DE PORC
cu tartă de cartoﬁ cu verdețuri
și sos de hrean

CARNE DE PORC
CIOLAN DE PORC 550 gr / 300 gr / 50 gr

2 pers.

cu tartă de cartoﬁ cu verdețuri și sos de hrean (9)

58 lei

COASTE MARINATE 300 gr / 150 gr / 50 gr

39 lei

CIABATTA CU PORC 1200 gr / 150 gr / 50 gr)

32 lei

CÂRNAŢI DE CASĂ 200 gr / 200 gr

36 lei

cu cartoﬁ noi fripți și sos bbq (9)

mix de salată, dulceață de ceapă și sos BBQ (1)

cu iahnie de fasole picantă (1, 6, 9)

PĂSTRĂV DE MUNTE
Păstrăvul de munte de la Bologa, imposibil să
nu-i simțiti prospețimea.
Se livrează în cantități mici de 2 ori pe
săptămână ca să ﬁe cât mai proaspăt.
În preparatele cu păstrăv afumat puteți simți și
aroma peștelui cu fum de cireș.
Este senzațional!

PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE
SOMON 150 gr / 180 gr

48 lei

FISHCAKE DE SOMON 150 gr / 150 gr/ 80 gr

42 lei

FILE DE PĂSTRĂV 180 gr / 200 gr / 30 gr

44 lei

FRUCTE DE MARE 200 gr / 100 gr

38 lei

FRITTO MISTO 120 gr /

38 lei

cu risotto verde (2, 6,)

cu orez servit cu salată Coleslaw (1, 2, 4, 9, 10, 11)

cu polenta cremoasă cu sos de usturoi (2, 6, 8)

cu tagliatele de dovlecel și sos de roșii (1, 2, 7)
150 gr / 60 gr

cu chipsuri de cartoﬁ și dulceață de ardei (1, 2, 4, 7)

PASTE ARTIZANALE
Pastele folosite în preparatele noastre sunt
paste proaspete de casă, artizanale și cu ou.
Dacă îl întrebați pe Gabriel cum le face o să
rămâneți impresionați de cât de multe trebuie
să iei seama ca ele să ﬁe în ﬁecare zi la fel în
farfuriile noastre.

PASTE & RISOTTO
TAGLIATELE 200 gr / 50 gr / 60 gr

28 lei

GNOCCHI 200 gr / 150 gr

31 lei

RIGATTONI AL FORNO 200 gr / 100 gr

32 lei

cu sfeclă roșie, spanac și sos cu brânză de capră (1,6)

cu ghebe în sos de vin și pătrunjel verde (6)

cu sos ragu și bechamel (1,6)

RISOTTO 250 gr / 80 gr
cu merișoare și păstrăv afumat (2, 6)

32 lei

ÎNGHEȚATĂ COAPTĂ
DE FISTIC
cu amaretto și merengue

DESERT
PAPANAȘI 180 gr / 60 gr / 60 gr

24 lei

cu smântână și sos de aﬁne (1, 6)

BROWNIE 100 gr / 50 gr

21 lei

CARROT CAKE 180 gr

18 lei

cu caramel și înghețată de vanilie (1, 6, 11)

cu cremă de brânză aromată cu portocală și nuci coapte
(1, 6, 8)

ÎNGHEŢATĂ COAPTĂ DE FISTIC 80 gr / 40 gr / 100 gr 24 lei
cu amaretto și merengue (1, 8, 11)

DIN CĂMARA NOASTRĂ*
GOGONELE 100 gr

8 lei

CASTRAVEŢI MURAŢI 100 gr

8 lei

CIOLOMADĂ 100 gr

8 lei

GOGOȘARI MURAŢI 100 gr

8 lei

*în limita stocului disponibil

SOSURI
SOS DE USTUROI 50 gr

5 lei

SOS BBQ 50 gr

5 lei

SOS CU FETA 50 gr

5 lei

SOS CU DULCEAŢĂ DE ARDEI IUTE 50 gr

5 lei

CHIFLE CU SEMINŢE 30 gr / 1 buc.

2 lei

(6)

(6)

(10, 11)

