
MENIU

PASĂRE Frigăruie Black angus servită cu salată turcească 
cu bulgur (1, 8)  ................................................170gr/ 150gr/ 50gr 36 lei
Mușchiuleț de vită cu cartofi noi și praz 
trași la tigaie în unt  (6, 9) ...........................180gr/200gr/60gr......76 lei
Paste crețe cu mușchiuleț de vită 
și sos brun (1, 6, 11) .........................................200gr/100gr/80gr......38 lei
Cheesburger Black Angus 
servit cu salată (1, 6, 10, 11) .................................150gr/100gr......38 lei

VITĂ

Înghețată coaptă de fistic 
cu merengue (1, 6, 8, 11) ......................................80gr/40gr/100gr......28 lei
Profiterol cu cremă și 
înghețată de vanilie (1, 6, 8, 11) .......................150gr/100gr/30gr......24 lei
Ravioli dulci umpluți cu ricotta, sos de ciocolată albă 
și zmeură  (1, 6, 11) ..................................................150gr/50gr/40gr......22 lei
Brownie cu sos de bailey’s (1, 6, 8, 11) ........................100gr/50gr......21 lei

DESERTURI

Sos de usturoi cu smântână, sos de hrean,  
sos tartare, dulceață de ardei iute  ................................................70gr......8 lei
Salată de vară (roșii, castraveți, ceapă)  ..................................................150gr......10 lei

SALATE     SOSURI&

Risotto cu merișoare și păstrăv afumat (2, 6) ...250gr/80gr......36 lei
Tagliatele de sfeclă, baby spanac și 
brânză de capră cu pancetta (1, 6, 11) .....200gr/50gr/60gr......32 lei
Papardele cu cimbrișor, varză călită 
și panceta (1, 11)  ........................................200gr/100gr/20gr......28 lei
Rigatoni cu sos de 
brânzeturi gratinate (1, 6, 11) ...........................200gr/150gr......30 lei

Mușchiuleț de porc la tigaie cu salată caldă 
de legume grill și anghinare ..................................180gr/180gr......54 lei
Ceafă de porc la sous vide cu piure de țelină
și sos de hrean (6, 9) ....................................180gr/150gr/ 50 gr......48 lei
Costițe cu sos bbq servite cu 
cartofi zdrobiți cu usturoi (5, 10) ....................300gr/150gr......42 lei
Ciabatta cu carne de porc servită cu gogonele 
și dulceață de ceapă (1, 5) ...........................120gr/150gr/50gr......34 lei

PORC

Păstrăv cu polenta cremoasă 
și sos de usturoi) (2, 6) ...............................180gr/200gr/30gr......44 lei
Fructe de mare în sos de roșii  servite cu 
tagliatelle de dovlecel (7, 13) ............................200gr/100gr......38 lei
File de dorada servită cu risotto de bulgur 
și merișoare (1, 2, 6) .........................................180gr/200gr......48 lei
Fritto misto cu chipsuri de cartofi  
și dulceață de ardei iute (1, 2, 7, 13)....120gr/150gr/50gr......38 lei

PEȘTE     FRUCTE DE MARE

SUPE
&

Bucățele de pulpă dezosată de pui  
cu orez și legume dulci la wok (5) .............................150gr/80gr/100gr......34 lei
Aripioare crocante de pui  
cu cartofi copți aromați (6) ......................................................260gr/150gr......27 lei
Cocoșel (pt 2 persoane) cu legume coapte  
și sos feta cu usturoi (6, 9, 10, 11) ...........................480gr/350gr/50gr......64 lei
Bastonașe de pui cu cartofi prăjiți cu usturoi  
și sos tartare (1, 10, 11) ...................................................150gr/180gr/50gr......36 lei
Pulpă de rață confiată cu piure de țelină 
și dulceață de sfeclă (6, 9) ..........................................................150gr/150gr......42 lei
Burger de pui cu sos bbq 
servit cu salată (1, 5, 11) ...............................................................180gr/50gr......29 lei

PASTE     RISOTTO&

RECOMANDAT
CUPAJ 

SAUVIGNON BLANC 
& CHARDONNAY

RECOMANDAT
ROSE ȘI CUPAJ 
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& CHARDONNAY

RECOMANDAT: FETEASCĂ NEAGRĂ

RECOMANDAT: FETEASCĂ NEAGRĂ
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RECOMANDAT: CHARDONNAY

RECOMANDAT: FETEASCĂ ALBĂ

RECOMANDAT: FETEASCĂ ALBĂ

Supă aromată cu creveți și legume (2, 5, 7) .............................200gr/6buc......26 lei
Supă cremă de ardei copt cu crutoane de mămăligă (6) ......350gr/70gr......20 lei
Supă de salată dreasă cu iaurt de bivoliță 
și servită cu krantz de pancetta (6, 11) .....................................250gr/50gr......18 lei
Supă de vită cu spaetzel și verdețuri .................................150gr/50gr/50gr......20 lei

Supă aromată cu creveți și legume (2, 5, 7) .............................200gr/6buc......26 lei
Supă cremă de ardei copt cu crutoane de mămăligă (6) ......350gr/70gr......20 lei
Supă de salată dreasă cu iaurt de bivoliță 
și servită cu krantz de pancetta (6, 11) .....................................250gr/50gr......18 lei
Supă de vită cu spaetzel și verdețuri .................................150gr/50gr/50gr......20 lei......26 lei

APERITIVE
Așezate pe pâine țărănească .............................................100gr/80gr ......24 lei
Brânză de capră și dulceață de roșii (1,6)
Felii de mușchi de vită cu sos de ton și capere (1,11,10)
Cremă de brânză cu chives și păstrăv afumat (1,6,2)
Camembert pane cu dulceață de sfeclă roșie (1,6) ...120gr/60gr ......28 lei
Tartinabile pt. 2-3 persoane ............................................................... ......28 lei
Salată de vinete cu roșii și ceapă verde (11,10) .........200gr/50gr
Pastă de brânză cu ardei roșu, ..........................................200gr/10gr
chimen și chives (6) 
Pastă de năut cu semințe și ulei de dovleac (4) ........200gr/40 gr

SALATE
Salată fresh cu creveți în panko (1,7) ..............................250gr/8buc .....36 lei 
Salată grecească (6)  ............................................................................350gr .....28 lei 
Salată cu piept de pui caramelizat ...................................250gr/80gr .....32 lei
în sos dulce și picant



Restaurantul și terasa noastră de vară le-am gândit 
pentru un număr mai redus de oaspeți. Atâta ne 
permite spațiul, atâția suntem și tare am vrea să nu 
oferim servicii la foc automat...

Dacă sunt locuri libere, dar mese multe ocupate, sigur 
comanda ta va dura. Nu vrem să te superi pe noi și noi 
pe tine, drept urmare dacă ești pe grabă mai bine 
revino când poți sta și savura gustul și aerul curat. O 
comandă durează în medie 30-40 min.

În funcție de comenzile în lucru putem sau nu putem 
lua comenzi a-la-carte mai mari de 10 persoane. La 
mese între prieteni recomandăm o rezervare, niște 
aperitive, un vin bun și răbdare.

despre noi

În zilele de week-end suntem foarte solicitați și cei 
mai mulți dintre oaspeții noștri fac rezervare pentru a 
avea siguranța unui loc la masă. Fă și tu să fii sigur că 
te putem primi! De servit te servim în ordinea 
rezervărilor! Ca să nu ne încurcăm unii pe ceilalți te 
așteptăm cu masa 15 min după care, dacă nu vii, dăm 
masa ta următorului care o așteaptă.

DESPRE REZERVĂRI

Combinația de preparate din farfurie este propunerea 
noastră de GUST BUN. Așa le servim iar de vrei să 
schimbi propunerea noastră dă-ne de veste, dar să fii 
pregătit să aștepți un pic mai mult până le reconfig-
urăm!

DESPRE GUST

Avem în plan amenajarea unor zone mai sigure pentru 
pitici dar până atunci nu uitați să îi supravegheați. Nu 
suntem un loc de joacă propriu zis ci o locație pentru 
servirea mesei unde încercăm să îi ținem ocupați până 
dvs serviți masa. Dacă nu sunt interesați de puținul pe 
care îl oferim, tare v-am fi recunoscători să îi 
supravegheați, pentru a evita accidentările și pentru a 
reuși noi să ne continuăm activitatea de servire. 

Pentru mese festive în familie cu mai mult de 7 copii 
participanți musai să găsim împreună o varianta de 
supraveghere a lor de către persoane specializate. 

DESPRE COPII

DESPRE CÂTEVA DIN
PREPARATELE NOASTRE

Alergenii sunt antigeni care produc reacții alergice.
Majoritatea alergenilor sunt proteine și provoacă o reacție 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 conțin 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    

Poate v-ați obișnuit cu gusturile dar tare am vrea să va aducem aminte că limonadele, milkshake-urile și homemade ice-tea-ul sunt preparate cu 
fructe proaspete congelate, zeamă stoarsă de lămâie, sirop de zahăr, frișcă lichidă și lapte, sau ceai, după caz. Mixarea lor durează pentru că se 
face individual pentru fiecare preparat. Atunci. Pe loc.

Carnea de vită și rată o servim prin definiție medium. Dacă o vrei în alt fel dă-ne de veste. 

Cartofii prăjiți îi curățăm tăiem și prăjim. Prepararea lor durează până la 30 min dacă sunt peste 10 porții în lucru. Își schimbă aspectul primăvară 
târziu până apar cartofii noi pentru că au conținut mai mare de apă. Oricum ar fi continuăm să îi cumpărăm proaspeți și cu coajă. Gustul îl 
cunoaștem cu toții!

LISTA SUBSTANŢELOR
CAUZATOARE DE ALERGII

(SCA) 


