FOOD
Pia

di selezione dei pesci / Fish selec on pla ers

VASSOIO CON MIX DI PESCE E FRUTTI DI MARE
A LA GRILIA (2 PAX)

150 LEI

650/300G
Rondele de ton roşu, lup de mare, ﬁle de somon, creveți, calamar,
caraca ță și mix de midii bio pe pat de salată cu lămâie,
legume la grătar şi salsa de calamari
Red tuna rings, sea wolf, salmon ﬁllet, shrimps, calamari, organic
mussel mix on salad bed with lemon, grilled vegetables and calamari
salsa

VASSOIO CON MIX DI PESCE E FRUTTI DI MARE
FRITTI (2 PAX)

150 LEI

650/300G
Rondele de ton roşu, lup de mare, ﬁle de somon, creveți, calamar,
caraca ță și mix de midii bio tapetate cu făina, legume la grătar
şi salsa de sparanghel
Red tuna rings, sea worlf, salmon ﬁllet, shrimps, shrimps, calamari,
organic mussel mix dusted with ﬂour, grilled vegetables and
asparagus salsa

VASSOIO CON COZZE E OSTRICHE (2 PAX)

240 LEI

Midii bio la foc de lemn cu stridii crude şi stridii
650/300G-8 BUC
coapte, salată de rucola şi lamaie
Organic mussels cooked on wood ﬁre, raw and baked oysters,
arugula salad and lemon

Carne / Meat
COLLO DI MAIALE BIG MAMMA

79 LEI

Ceafă de porc cu os marinată în boia afumată,
550/200G
gă tă la grătar cu rocă, pe pat de salată verde cu parmesan
Stone grilled pork neck with bone, marinated in
smoked paprika, served on green salad bed with parmesan

CONTROFILETTO DI MANZO CON COPERTINA
DI SEGO

120 LEI

Cotlet de porc magnum marinat în sos de soia
gă t la grătar cu rocă pe pat de focaccia cu usturoi
Stone grilled Magnum pork Cutlet, marinated in
soy sauce and served on focaccia bed with garlic

Porc ﬁle în crustă de ierburi pe pat de spanac verde
cu chimichurry de ajvar
Pork ﬁllet in herb crust on green spinach bed with
ajvar chimichurry sauce

54 LEI
200/50/100G

PETTO D'ANATRA CON TIMO VERDE
Piept de rață tapetat cu cimbru, la grătar cu rocă,
servit cu sos de căpşuni şi cremă de brânză
Stone grilled duck breast covered with thyme,
served with strawberry sauce and cheese cream

80 LEI
250/100/50G

½ POLLO VEGETARIANO

58 LEI

Pui vegetarian marinat în arome măcelăreş ,
½ -700/50G
gă t la foc de lemn, servit cu maioneză dulce-picantă
Marinated vegetarian chicken, cooked on wood ﬁre and served with
sweet- spicy mayonnaise

INTERCOSTALE DI MANZO AL FUOCO DI LEGNE
Intercostal de mânzat gă t la foc de lemne pe pat de
focaccia cu salată rucola şi sare vulcanică
Veal rib cooked on wood ﬁre and served on focaccia bed
with arugula salad and volcanic salt

COLLO DI MANZO BLACK ANGUS

72 LEI
300/150G

72 LEI

Ceafă de mânzat gă t la grătar cu rocă, marinat cu
250/150G
piper color pe pat de focaccia cu rucola şi sare vulcanică
Stone grilled Black Angus veal neck, marinated with colored pepper,
served on focaccia bed with arugula and volcanic salt

300/100G

Vrăbioară de mânzat gă tă în unt la grătar cu rocă,
servită cu inele de ceapă
Stone grilled beef sirloin cooked in bu er and served with onion rings

BRACIOLA DI MAIALE MAGNUM

FILETTO DI MAIALE IN CROSTA

76 LEI
550/200G

COTOLETTA DI POLLO PALERMO
Snițel de pui tapetat cu parmesan, gă t la grătar
cu rocă, servit cu sos de roşii şi salvie
Stone grilled Chicken schnitzel covered with parmesan,
served with tomato sauce and sage

39 LEI
200/150G

Burgeri / Burgers
PASTRAMI DI MONTONE
Juliene de berbecuț în ulei de măsline cu usturoi,
roşii, salvie şi bocconcini de mozzarella
Mu on pemmican slices in olive oil with garlic, tomatoes,
sage and mozzarella pearls

PORCHETTA AL FORNO

75 LEI
200/150G

56 LEI

Ruladă din piept de porc gă tă 12 ore la cuptor cu
250/100/300G
lemne cu sos de mere şi scor şoară şi barcuțe de cartoﬁ
cu rozmarin şi usturoi.
Rolled pork cooked 12 hrs in oven with apple and cinnamon
sauce, potatoes boat with rosemary and garlic

FILETTO DI MANZO BLACK ANGUS
FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA
Muschi de vita la gratar/Grilled Beef Fillet
99 LEI
250G
Royal-cu ﬁcat de gasca / Royal-with goose liver
152 LEI
100/100/100G
Mille Feuille-cu bufalla / Mille Feuille-with bufalla
80 LEI
100/100/150G
Gorgonzola Gra n-cu gorgonzola / Au gra n-with gorgonzola 106 LEI
250/100G
Tagliata-cu rucola si parmesan / Tagliata-with arugula and
68 LEI
parmesan
150/50/50

CALZONE BURGER / CALZONE BURGER

79 LEI

Burger Black Angus în aluat de pizza cu ﬁcat de
250/150G
gască şi salsa de trufe, servit cu cartoﬁ aurii cu parmesan
Black Angus burger in pizza dough with goose liver
(foie gras) and truﬄe salsa, served with fries and parmesan

CALZONE BURGER VEGAN / VEGAN BURGER
Burger din semințe bio în aluat de pizza cu salată
verde şi cartoﬁ aurii cu pătrunjel şi usturoi
Organic seed burger in pizza dough with green salad
and fries with parsley and garlic

ROLLO BOCCA LUPO BY CHEF LEON

56 LEI
200/150G

58 LEI

Aluat de pizza gă t la grătar cu mix de carne,
150/150/150/50G
salata grădinarului, roşii, cartoﬁ aurii cu usturoi şi pătrunjel
Grilled pizza dough with mixed meat, gardener's salad,
tomatoes, pommes frites with garlic and parsley
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