
Platou Pescăresc: 
Icre de crap, mousse de păstrăv afumat, 
file de scrumbie afumată și pastramă din file de 
macrou servite cu mix de măsline și crostini
Fisherman's Platter:
Carp roe, smoked trout mousse, smoked bloater 
fillet and mackerel fillet pastrami 
served with a mix of olives and crostini 

58 LEI

Platou Vegetarian:
Zacuscă țărănească, salată de vinete coapte la jar, 
fasole bătută și ardei capia copt, 
servite cu crudități și crostini   
Vegetarian Platter:
Country style “Zacusca”, roasted eggplant salad, 
creamed beans and roasted bell pepper served 
with crudites and crostini  

44 LEI

Platoul Casei:
Pastramă din piept de rață în stilul casei, 
ceafă de porc afumată, salam de Sibiu și pastramă 
țărănească de porc, servite cu sos de hrean
Home-style Platter:
Home-style duck breast pastrami, smoked pork neck,
“Sibiu” salami and Country-style pork pastrami
served wih horseradish sauce 

52 LEI

300g

350g

275g

gustari reci
Cold Starters

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.



Salată Dobrogeană cu roșii, castraveți, ardei 
gras, ceapă roșie, salată verde și telemea de oi  
Dobrogean salad with tomatoes, cucumbers, 
bell pepper, red onion, green salad and salted cheese  

29 LEI300g



Ciorbă de fasole
White bean soup  

18 LEI

Ciorbă “Rădăuțeană” de pui 
“Rădăuțeană” Chicken soup (recipe from Bucovina)

18 LEI

Ciorbă tradițională de burtă cu smântână, 
mujdei de usturoi și ardei iute
Traditional tripe sour soup with garlic sauce,
sour cream and chilli pepper

21 LEI

250g

250g

250g

Ciorbă țărănească de văcuță 
servită cu smântână și ardei iute 
Country-style beef soup 
served with sour cream and chilli pepper  

18 LEI250g

Ciorbe
soups

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.



Sărmăluțe muntenești în foi de varză 
servite cu mămăliguță, smântână și ardei iute
Muntenian-style stuffed cabbage leaves 
with pork meat, served with polenta, 
sour cream and chilli pepper  

45 LEI

Tochitură moldovenească gătită cu 
carne de porc și cârnați, servită cu ou prăjit  
Moldavian “tochitură” cooked with 
pork meat and sausages, served with fried egg  

42 LEI

Coaste de porc la grătar 
servite cu cartofi în stilul casei
Grilled pork ribs 
served with home-style potatoes 

48 LEI

Ostropel de pui servit cu piure de cartofi  
Chicken stew served with mashed potatoes

42 LEI

450g

400g

500g

400g

Preparate Principale
Main dishes 

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.



Șnițel de porc în crustă Panco
servit cu ciuperci soté și cartofi  
Pork schnitzel in Panko crust 
served with sautéed mushrooms and potatoes 

46 LEI

Plachie de șalău servită cu cartofi soté   
Pike perch “plachie” served with sautéed potatoes

48 LEI

Midii de Marea Neagră 
în sos de roșii proaspete cu usturoi  
Black Sea  mussels 
in a fresh tomato sauce with garlic 

48 LEI

Sturion servit cu legume de sezon 
Sturgeon served with seasonal vegetables

69 LEI

350g

350g

550g

380g



Cotlete de berbecuț din Noua Zeelandă la grătar
New Zeeland Grilled lamb chops   

72 LEI

Antricot de vită Black Angus din Noua Zeelandă   
Grilled Black Angus New Zealand, Rib-Eye steak 

78 LEI

Ceafă de porc la grătar 
Grilled Boston pork 

38 LEI

180g

210g

210g

Pulpe de pui dezosate la grătar  
Grilled free range "Red label" chicken leg   

42 LEI180g

Piept de curcan la grătar   
Grilled turkey breast   

38 LEI180g

Mușchi de vită din Noua Zeelandă la grătar      
Grilled New Zealand beef tenderloin     

95 LEI150g

Specialitati pregatite 
la gratar pe carbune
Charcoal grilled
specialities

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.



Cartofi țărănești cu brânză și mărar
Country-style potatoes with cheese and dill   

14 LEI

Legume marinate la grătar  
Marinated grilled vegetables

18 LEI

Piure de cartofi 
Mashed potatoes

14 LEI

250g

250g

250g

Pilaf cu legume  
Rice with vegetables  

14 LEI250g

Sparanghel la grătar sau la abur   
Grilled or steamed asparagus  

29 LEI100g

garnituri
Side dishes

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.



Salată mixtă cu roșii, castraveți, 
ardei gras și ridichii 
Mixed salad with tomatoes, cucumbers, 
foodfood-mebell peppers and red radish  

22 LEI

Salată de ardei capia copți  
Roasted bell peppers salad   

21 LEI

Salată de varză albă cu mărar 
White cabbage salad with dill  

12 LEI

Salată de castraveciori murați cu mărar   
Pickled cucumbers salad with dill

14 LEI

200g

200g

200g

200g

Salată de roșii cu ceapă roșie 
și telemea de vacă    
Tomatoes salad with red onion 
and cows “telemea” cheese

16 LEI250g

Salate de acompaniament
Side salads 

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.



Clătite transilvănene cu brânză de vaci, 
stafide și sos de vanilie 
Transylvanian crêpes with cheese, 
raisins and vanilla sauce    

25 LEI

Papanași în stilul casei 
serviți cu smântână și dulceață de afine  
Home-style dumplings 
served with sour cream and  blueberry jam 

25 LEI

Tortul zilei  
Special Cake of the Day

25 LEI

200g

200g

150g

Trio de înghețată și macarons  
Ice cream trio and macarons  

29 LEI150g

Desert
Dessert

Services are not included 
Serviciile nu sunt incluse 

Major credit cards are accepted 
Cardurile de credit sunt acceptate 

All prices are in RON and include VAT
toate prețurile sunt exprimate în RON și includ TV.
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operated, with the exception of select international 



alergeni
Allergens

   This menu may contain allergens: gluten, shellfish, molluscs, 
fish, peanuts, lupin, hazelnuts, soy, eggs, milk, celery, mustard, 
sesame, sulfur dioxide. 

Please inform the waiter if you have any food allergies 
or dietary needs.

   Acest meniu poate conţine factori alergeni: gluten, crustacee, 
moluște, pește, alune, lupin, alune de copac, soia, ouă, lapte, 
ţelină, muștar, susan, dioxid de sulf. 

Vă rugăm să anunţaţi ospătarul dacă aveţi alergii 
sau urmaţi diete speciale.




