FOOD
INSALATA DI MARE ALLA GRIGLIA
Fructe de mare la grătar, salata grădinarului cu alge
nori și legume de sezon
Grilled seafood, gardener's salad with fresh seaweed and
season vegetables

35 LEI
100/250G

RAVIOLI RIPIENI CON CREMA DI SALMONE
E SALSA ROSA

40 LEI
300G

Ravioli umpluți cu somon și sos roze
Ravioli stuﬀed with salmon and rose sauce

INSALATA CON MORTADELLA E SALSA AL
TARTUFO

35 LEI

Riso o / Riso o

300G

Salata grădinarului, cremă de brânză cu ciuperci și
salsa de trufe
Gardener's salad, cheese cream with mushrooms and
truﬄe salsa

RISOTTO AI FRUTTI DI MARE E ZAFFERANO

INSALATA RUCOLA CON POMODORINI
E PARMIGIANO

24 LEI
180G

Salată rucola cu roșii cherry și parmesan
Rocket salad with cherry tomatoes and parmesan

35 LEI

Riso o înăbușit în unt s ns cu proseco, șofran și
300G
edamame cu roșii bio
Riso o stewed in bu er and tempered with proseco, saﬀron and green
soybeans with organic tomatoes

RISOTTO CON POLPA D'ANATRA CONFIT

32 LEI

Riso o înăbușit în untură de rață s ns cu smântână,
300G
broccoli, conopidă și rață conﬁată
Riso o stewed in duck fat and tempered with sour cream, broccoli,
cauliﬂower and duck conﬁt

Paste / Pasta
RISOTTO CON GAMBERI E PINOT GRIGIO
PACCHERI CON FILETTO DI MANZO E SPINACI

50 LEI

Paste gă te în ulei de măsline cu medalion de mușchi
350G
de vită, roșii cherry, usturoi, baby spanac și parmesan
Pasta cooked in olive oil with beef ﬁllet Medaillon, cherry tomatoes,
garlic, baby spinach and parmesan

LINGUINI CON FRUTTI DI MARE AL A.O.P.

37 LEI

Paste gă te în ulei de măsline cu mix de fructe de
380G
mare, pătrunjel, usturoi, ardei iute și parmesan
Pasta cooked in olive oil with mix of seafood, parsley, garlic, chili and
parmesan

RAVIOLI RIPIENI CON FORMAGGI BLU
E TAGLIATELLE

Riso o înăbușit în unt galben și lămaie, creveți,
300G
usturoi și busuioc verde
Riso o stewed in yellow bu er and lemon, shrimps, garlic and green
basil

RISOTTO CON FILETTO DI MANZO E MARTINI
ROSSO

PAGLIA E FIENO CON SALSA DI GAMBERETTI
E POMODORI SECCHI

40 LEI
300G

FILETTO DI TONNO ROSSO NEL FORNO

80 LEI

Ton roșu, inele de ceapă cu roșii, usturoi, lămâie
cu susan și sos de soia
Red tuna, onion rings with tomatoes, lemon with
sesame and soy sauce

220/300G

TRANCIO DI SALMONE CON TAGLIATELLE
DI RISO

PENNE GORGONZOLA CON PETTO DI POLLO
E COGNAC

Somon la gratar cu salata de taitei de orez, legume
si sos de maioneza dulce cu mac copt
Grilled salmon with rice noodle salad, vegetables and
sweet mayonnaise sauce with baked poppy seeds

250G

Paste gă te în ulei de măsline, perle din piept de pui,
roșii uscate și cognac XO
Pasta cooked in olive oil, chicken pearls, dried tomatoes and XO cognac

PENNE CON BELUGA E PANCETTA AFFUMICATA

40 LEI

Paste gă te în ulei de măsline cu bacon, sparanghel verde
cu vodka Beluga și mac copt
Pasta cooked in olive oil with bacon, green asparagus,
Beluga vodka and baked poppy seeds

300G

PAPARDELLE CON FILETTO DI MAIALE E FUNGHI

Pappardelle cu piept de pui și ciuperci
Pappardelle with mushrooms and chicken breast

80 LEI
220/50/250G

SPIGOLA CON OLIVE VERDI
Lup de mare gă t în vin alb cu unt şi usturoi,
roşii cherry, măsline şi patrunjel
Seabas cooked in white wine with bu er and cherry
tomatoes, olives and parsley

80 LEI
500/50/250G

MIX DI FRUTTI DI MARE CON SALSA CARBONARA
35 LEI

Paste gă te în ulei de măsline, bucați de mușchi
350G
de porc cu ardei color și ciuperci
Pasta cooked in olive oil, pork ﬁllet chunks with color pepper and
mushrooms

PAPPARDELLE CON PETTO DI POLLO E FUNGHI

300G

Pesce / Fish

Tagliatele în două culori, roșii uscate, creveți și vodkă
Tagliatele pasta in 2 colors, dried tomatoes, shrimps and vodka

40 LEI

36 LEI

Riso o înăbușit în ulei de trufe s ns cu mar ni rosu și
ﬁle de mânzat cu trufe
Riso o stewed in truﬄe oil, tempered with red mar ni,
and veal ﬁllet with truﬄes

40 LEI

Paste gă te în ulei de măsline cu edamame, ciuperci porcini și sos alb și
taitei
Pasta cooked in olive oil with green soybeans, porcini mushrooms , white
sauce and noodles

40 LEI

39 LEI
350G

Mix de fructe de mare în ulei de măsline cu bacon,
broccoli şi sos carbonara
Mix of seafood in olive oil with bacon, broccoli and
carbonara sauce

TRIO DI FRUTTI DI MARE ALLA MENTA E
PEPPERONCINO
Creveți, calamar, midi cu usturoi şi roşii bio, sos pellate,
mentă şi pepperoncini
Shrimps, calamari, mussels with garlic and organic tomatoes,
pellate sauce, mint and pepperoncini

www.boccalupo.ro

36 LEI
300G

32 LEI
350G

