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Paste / Pasta                           

PACCHERI CON FILETTO DI MANZO E SPINACI             64 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.                     50 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                          50 LEI
E TAGLIATELLE                                                                                 300G  

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

PAGLIA E FIENO CON SALSA DI GAMBERETTI               50 LEI
E POMODORI SECCHI                                                                      300G
Tagliatele în două culori, roșii uscate, creveți și vodkă                       
Tagliatele pasta in 2 colors, dried tomatoes, shrimps and vodka

PENNE GORGONZOLA CON PETTO DI POLLO               50 LEI 
E COGNAC                                                                                 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         50 LEI                 
Paste gă�te în ulei de măsline cu bacon, sparanghel               300G
verde cu vodka Beluga și mac copt
Pasta cooked in olive oil with bacon, green asparagus, 
Beluga vodka and baked poppy seeds

PAPARDELLE CON FILETTO DI MAIALE E FUNGHI       50 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           50 LEI
Pappardelle cu piept de pui și ciuperci                                        350G
Pappardelle with mushrooms and chicken breast

RAVIOLI RIPIENI CON CREMA DI SALMONE                  50 LEI
E SALSA ROSA                                                                           300G
Ravioli umpluți cu somon și sos roze 
Ravioli stuffed with salmon and rose sauce     

                   
          

Riso�o / Riso�o                         

RISOTTO AI FRUTTI DI MARE E ZAFFERANO                 45 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                       45 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

RISOTTO NERO CON GAMBERII E PINOT GRIGIO         50 LEI                        
Riso�o negru înăbușit în unt galben și lămaie, creveți,             300G
usturoi și busuioc verde
Black riso�o stewed in yellow bu�er and lemon, shrimps, 
garlic and green basil

RISOTTO CON FILETTO DI MANZO E MARTINI             45 LEI                        
ROSSO                                                                                           300G    
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

Pesce / Fish                         

FILETTO  DI TONNO ROSSO NEL FORNO                        97 LEI
Ton roșu, inele de ceapă cu roșii, usturoi, lămâie              220/300G        
cu susan și sos de soia
Red tuna, onion rings with tomatoes, lemon with 
sesame and soy sauce

FILETTO DI TRIGLIA                                                              94 LEI
File de barbun în sos de unt cu salsa de ardei                           350G                 
color pe pat de rucola cu legume la abur
Red Mullet fillet in bu�er sauce with colored pepper salsa on arugula
bed and steamed vegetables

FILETTO DI SOGLIOLA                                                          88 LEI
Dover sole servit cu piure de broccoli, roșii                                350G      
provensal și legume
Dover sole served with broccoli puree, provencal tomatoes and  
vegetables

FILETTO DI BUTTERFISH                                                8     8 LEI
File de bu�erfish cu piure de morcov și citrice,                         350G
roșii cherry marinate și legume la abur
Bu�erfish fillets with carrot and citrus puree,
marinated cherry tomatoes and steamed vegetables

TRIO DI FRUTTI DI MARE ALLA MENTA  E                      45 LEI
PEPPERONCINO                                                                          350G   

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
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