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An�pas�  |  Appe�zers                    

Bruschete / Toasted Bague�es (Brusche�as)                         

BRUSCHETTE CON MOZZARELLA DI BUFFALLA               36 LEI
              100/100GPâine făcută în casă gra�nată, pesto, buffalla, 

BRUSCHETTE CON CREMA DI AVOCADO 

 

   32 LEI     

             100/100G

      

   

           100/100G

roșii cherry și migdale

Home made bread au gra�n, pesto sauce,buffala, 

cherry tomatoes and almonds

Pâine făcută în casă gra�nată, mousse de avocado, , 
roșii șou po at

Home made bread au gra�n, avocado mousse, tomatoes, 

poached egg

BRUSCHETTE AL TARTUFO    36 LEI
Pâine făcută în casă gra�nată, cremă de brânză,  
salsa de ștrufe i mortadella

Home made bread au gra�n, cheese cream, truffle salsa 

and mortadella

 

BRUSCHETTE CON PROSCIUTTO CRUDO E RUCOLA

           100/100G

   33 LEI
Pâine făcută în casă gra�nată, ăcrem  de unt, rucola 
și prosciu�o

Home made bread au gra�n, bu�er cream, arugula  

and prosciu�o

 

DUETTO DI TARTARO CON SALMONE E TONO

           200/100/120G

   64 LEI

Somon, ton, avocado, ceapă verde, limoncello, ulei de 
susan i Philadelphia ș

Salmon, tuna, avocado, green/spring onion, limoncello,

sesame oil, Philadelphia cream cheese

ROSSO

BURRATA CON AJVAR
           250/80G

   62 LEI
Burrata cu salată de ardei copt cu măsline color 

Burrata with baked pepper salad with color olives and ajvar cream

 

MOUSSE DI FEGATO DI POLLO CON 

           130/100/100G

   41 LEI

Mousse de ficat de pui cu lichior de coac ze iă ș
mortadella cu fis�c pe pat de pâine făcută în casă gra�nată

Chicken liver mousse with currant liqueur and mortadella with 

pistachio on home made bread au gra�n

PISTACCHIO

 

TARTARO MEDITERRANEO DI FILE DI MANZO
           100/200G

   64 LEI
Cuburi din muschi file cu anghinare și baza de 
bi�ec

Beef filet cubes with ar�choke and beefsteak base

COZZE BIO ALLA CARBONARA
           500/150G

   62 LEI
Midii de Marea Neagră bio, ceapă verde, bacon și
sos de smântână

Organic Black Sea mussels, green onion, bacon and 
sour cream sauce

COCKTAIL CON FRUTTI DI MARE FRITTI
           300/200G

   50 LEI
Fructe de mare tapetate cu mozaic de făină în
untdelemn cu pesto dulce

Seafood dusted with flour mosaic in oil with sweet
pesto sauce

 

COZZE BIO CON BOCCONCINI DI MOZZARELLA
           500/150G

   62 LEI
Midii de Marea Neagră bio, perle de mozzarella, 
sos de roșii cu busuioc și alge uscate

Organic Black Sea mussels, mozzarella pearls, tomato

sauce with basil dried seaweed  

Zuppe |  Soups                    

ZUPPA DI COCCO BIO CON PAPARDELLE                        37 LEI                          
Supă de cocoș cu legume și papardelle de spanac verde         550G 
Chicken with vegetable soup  and green spinach, 
papardelle pasta

ZUPPA DI PESCE CON  ZUCCA                                           45 LEI                                             
Mix de fructe de mare cu dovleac si Pernod Ricard                  550G          
Seafood mix with pumpkin and Pernod Ricard

ZUPPA DEL GIORNO  / ZILNIC                                            33 LEI
Supa cremă a echipei Bocca Lupo / întrebați ospătarul            500G                                                        
DAILY BOCCA LUPO TEAM CREAMSOUP  / ask the waiter     

Salate |  Salads                    

INSALATA DI CAESAR CON LE STRISCE DI POLPA         42 LEI 
DI ANATRA  CONFIT                                                                300G
Salata Iceberg cu parmesan, sos anșoa și rață confiată
Iceberg salad with parmesan, anchovy sauce and duck confit

INSALATA NICOISE CON FILETTO DI TONO ROSSO      42 LEI                                           

Salata Nicoise cu ton roșu tapetat în pesmet panko,        300G          

ou de prepeliță,  legume de sezon și cartofi natur în sos pesto                            
Nicoise salad with red tuna fillet lined with panko breadcrumbs, 
quaid egg, season vegetables and boiled potatoes in pesto sauce 

INSALATA BOCCA LUPO                                                      40 LEI                                                             
Salata rucola cu juliene de calamar, căpșuni bio,                     100/250G 
ceapă roșie și reducție de balsamic                 
Arugula salad with squid julienne, organic strawberries,
red onion and balsamic reduc�on

INSALATA DI MARE ALLA GRIGLIA                                   45 LEI                                         
Fructe de mare la grătar, salata grădinarului cu alge        100/250G 
nori și legume de sezon
Grilled seafood, gardener's salad with fresh seaweed and 
season vegetables

INSALATA RUCOLA CON POMODORINI                          37 LEI
E PARMIGIANO                                                                                   180G
Salată rucola cu roșii cherry și parmesan    
Rocket salad with cherry tomatoes and parmesan

și cremă ajvar
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