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PIATTO DI PESCE E FRUTTI DI MARE                             189 LEI
MISTO  (2 PAX)                                                                         650/300G
Platou de pește și fructe de mare (barbun, halibut, creveți 
black �ger, tentacule și inele de calamr) servit în sos de unt
cu roșii provensal și orez negru
Fish and seafood plate (hake, halibut, shrimp black �ger, 
tentacles and squid rings) served in bu�er sauce
with provensal tomatoes and black rice

Carne / Meat                       

BRACIOLA DI VITELLO STAGIONATA                                 43 LEI                                              
Cotlet de vițel maturat servit cu piure și legume                               100G   
ușor afumate, ceapă caramelizată și cartof copt umplut cu brânză 
cedar și ceapă verde
Matured veal chop served with mashed potatoes and lightly 
smoked vegetables, caramelized onions and stuffed baked potato
with cedar cheese and green onions

B                   5ISTECA STAGIONATA                                       5  LEI   
Antricot de vită maturat servit cu piure și legume                             100G      
ușor afumate, ceapă caramelizată și cartof copt umplut cu brânză cedar 
și ceapă verde
Matured beef tenderloin served with mashed potatoes and 
lightly smoked vegetables, caramelized onions and baked potato stuffed 
with cedar cheese and green onions

T-BONE STAGIONATA                                                           75 LEI                                            
T-bone maturat servit cu piure și legume ușor                                   100G
afumate, ceapă caramelizată și cartof copt umplut cu brânză
cedar și ceapă verde
T-bone served with mashed potatoes and lightly smoked 
vegetables, caramelized onions and baked potato stuffed with cedar 
cheese and green onions 

COST   9OLETTE DI MONTONE STAGIONATE                    9 LEI                                             
Cotlet de berbecuț maturat servit cu piure și legume               200/150G  
ușor afumate, ceapă caramelizată și cartof umplut cu brânză
cedar și ceapă verde
Aries chop served with mashed potatoes and vegetables lightly smoked, 
caramelized onions and stuffed potato with cedar cheese and green 
onions

ANIMELLE DI AGNELO                                                                 73 LEI
Momițe de berbecuț în pesmet panko și parmezan                          350G 
acompaniat de piure cu legume ușor afumate și ceapă caramelizată
Mu�on sweetbread in panko and parmesan breadcrumbs
accompanied by puree with lightly smoked vegetables and onions
caramelized

GALLETO  BIO                                                                        87 LEI
Galeto bio gă�t lent în crustă de parmezan servit cu                         700G
tocăniță de legume
Galleto bio cooked in parmesan crumb served with vegetable stew

.

PETTO DI POLLO IN CROSTA ALLE ERBE                           45 LEI
Piept de pui în crustă de verdețuri cu piure și legume                      220G
ușor afumate
Chicken breast in vegetable crumb with mashed potatoes and 
lightly smoked vegetables

PORCHETTA AL FORNO                                                       9 LEI6
Ruladă din piept de porc gă�tă 12 ore la cuptor cu           250/100/300G
lemne servită cu piure și legume ușor afumate, ceapă
carmelizată și cartof copt umplut cu brânză cedar și ceapă verde
Rolled pork breast cooked for 12 hrs in oven with wood, served with 
mashed potatoes and lightly smoked vegetables, 
caramelized onions and baked potato stuffed with cedar cheese and 
green onion

                                   

FILETTO DI MANZO STAGIONATA                                     50 LEI
Muschi de vită maturat și gă�t la subvid                          200G/400G
servit cu piure și legume ușor afumate, ceapă caramelizată
și cartof copt umplut cu brânză cedar și ceapă verde
Matured beef fillet served with mashed potatoes and lightly 
smoked vegetables, caramelized onions and baked potato stuffed 
with cedar cheese and green onions

Gorgonzola Gra�n-cu gorgonzola / Au gra�n-with gorgonzola   
Tagliata-cu rucola si parmesan  / Tagliata-with arugula and parmesan          

FILETTO DI MAIALE IN CROSTA                                         69 LEI                                                
Porc file în crustă de ierburi pe pat de spanac verde           200/50/100G
cu chimichurry de ajvar
Pork fillet in herb crust on green spinach bed with 
ajvar chimichurry sauce

PETTO D'ANATRA CON TIMO VERDE                               97 LEI
Piept de rață tapetat cu cimbru, la grătar cu rocă,               250/100/50G
servit cu sos de căpşuni şi cremă de brânză
Stone grilled duck breast covered with thyme, 
served with strawberry sauce and cheese cream

COTOLETTA  DI POLLO PALERMO                                     50 LEI                                                  
Snițel de pui tapetat cu parmezan,                                                   200/150G
servit cu sos de roşii şi busuioc
Chicken schnitzel covered with parmesan, served with tomato sauce and 
basil

Vegane / Vegan                         

CALZONE BURGER VEGAN / VEGAN BURGER               87 LEI
Burger din semințe bio în aluat de pizza cu salată                     200/150G
verde şi cartofi aurii cu pătrunjel şi usturoi
Organic seed burger in pizza dough with green salad 
and fries with parsley and garlic

DUETO DI ZUCCHINE E MELANZANE                               32 LEI
Duet de vinete și dovlecei rulate în mozzarella                          220G
busuioc și roșii gra�nate în sos de roșii cherry
Eggplant and zucchini duet rolled in mozzarella, basil and gra�n 
tomatoes in cherry tomatoes sauce

INSALATA FAGIOLINI E MAIS                                              32 LEI
Mix de salată cu fasole color, ceapă roșie, porumb                   300G
ou de prepeliță și cremă de brânză
Salad mix with colored beans, red onions, corn, quail eggs and 
cream cheese

WOK DI LEGUMI E VERDURE                                             29 LEI
Wok de legume gă�te în ulei de susan cu usturoi și sos           220G
de soia în panko auriu
Vegetables wok cooked in sesame oil with garlic and soya sauce

in golden panko

MOZZARELLA FRITTI                                                            44 LEI
Batoane de mozzarella în pesmet auriu cu mix de                    300G
semințe bio în sos de roșii cherry și busuioc
Mozzarella s�cks in golden breadcrumbs with bio seeds mix in cherry 
tomatoes and basil sauce
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