
MIDII LA CEAUN 450G | 38 RON
sos de roșii, vin alb, crostini cu unt aromatizat

CREVEȚI PIL PIL 300G | 52 RON 
ardei iute roșu, usturoi, ulei de măsline extra virgin, focaccia

HUMMUS CU FOCACCIA 350G | 22 RON 
cremă de năut, tahini, măsline, castraveți murați

MOZZARELLA CAPRESE 250G | 24 RON 
roșii de grădină, sos pesto, busuioc, rucola

QUINOA & AVOCADO 180G | 28 RON
praz, dressing din fructul pasiunii

NAPOLEON DE LEGUME LA GRILL 300G | 30 RON
ciupercă Portobello, dovlecel zucchini, roșie, mozzarella, reducție de balsamic, ulei de măsline extra-virgin

BRUSCHETE 200G | 22 RON
rețeta zilei

ARIPIOARE DE PUI PICANTE 480G | 26 RON
cartofi wedges, sos de gorgonzola

MĂMĂLIGĂ CU BRÂNZĂ 480G | 26 RON
jumări crocante, brânză maturată, cârnaț rumenit, smântână

FRITTO MISTO 500G | 32 RON
cocktail de fructe de mare și legume în crustă tempura, lămâie

Aperitive 

ITALIAN ANTIPASTO 780G | 74 RON 
platou cu mezeluri și brânzeturi rafinate, măsline, roșii uscate, peperoncini

TRADIȚIONAL 1KG | 68 RON
ceafă afumată, mușchi file afumat, salam cu piper, slănină, jumări, tobă, telemea, brânză de burduf, ceapă, hrean, murături

LA GRĂTAR 1.2KG | 86 RON
piept de pui, ceafă suculentă, scăriță BBQ, cartofi wedges în coajă, sos picant, salată coleslaw, ardei iuți copți

Platouri 
2 PERSOANE

MENIU

CIORBĂ DE BURTĂ 300G | 20 RON
CIORBĂ ȚĂRĂNEASCĂ DE VĂCUȚĂ 300G | 18 RON

CIORBA ZILEI 300G | 16 RON
smântână și ardei

Salate
CAESAR 350G | 20 RON

salată romană, bacon crocant, crutoane, parmezan, dressing caesar cu anșoa

GRECEASCĂ 350G | 20 RON
roșii, castraveți, ardei, ceapă roșie, măsline, feta, ulei de măsline extra virgin

ADAUGĂ 120G

CREVETI 34 RON         PUI 14 RON         SOMON 31 RON

11:00 -22:00

Sandwich-uri
CHESSEBURGER 500G | 36 RON 

antricot de vită angus, bacon crocant, brânză cheddar, salată mixtă, dulceață de ceapă cu smochine, cartofi prăjiți

CLUB SANDWICH 350G | 22 RON
piept de pui la grătar, bacon crocant, ou ochi, salată mixtă, sos remoulade, pâine toast, cartofi prăjiți

QUESADILLA 350G | 24 RON
piept de pui, lipie, legume, cașcaval, smântână



PUI SUPREME 530G | 34 RON
orez sălbatic, julienne de legume, sos de vin alb

PULPĂ DE RAȚĂ CONFIATĂ 380G | 52 RON
piure de cartofi dulci, sos de fructe de pădure, vin roșu

COTLET DE PORC CU OS LA GRĂTAR 420G | 36 RON
cartofi gratinați, sos de ciuperci

CEAFĂ SUCULENTĂ 300G | 32 RON
cartofi cu rozmarin, sos de usturoi

SNIȚEL DE PORC  300G | 28 RON
cartofi prăjiți, salată de varză

SCĂRIȚĂ DE PORC 520G | 26 RON
sos barbeque, cartofi copți, smântână, arpagic

TIGAIA MOROȘANULUI 500G | 36 RON
jambon afumat, coaste de porc, cârnați afumați, mămăligă, hrean

FILET MIGNON 440G | 78 RON
garnitură și sos la alegere

RIB EYE ARGENTINA 420G | 96 RON
garnitură și sos la alegere

SOMON NORVEGIAN 390G | 42 RON
în crustă de ierburi aromate, piure de țelină, sos olandez

FILE DE PĂSTRĂV 420G | 38 RON
file de păstrăv, dovlecei, praz, roșii de grădină, capere, unt, zeamă de lămâie

Fel principal

LAVA CAKE 150G | 18 RON
PAPANAȘI 350G | 18 RON

CRÈME BRÛLÉE 180G | 18 RON
TARTĂ MANCHESTER 300G | 20 RON

CHEESECAKE DE CIOCOLATĂ 200G | 18 RON 
ÎNGHEȚATĂ ASORTATĂ 200G | 16 RON

Desert

In cazul in care sunteti intolerant / alergic la un ingredient, inainte de a comanda orice preparat din meniul nostru consultati lista cu ingredientele continute de preparate si /sau intrebatipersonalul. 
Cereale care contin gluten; Crustacee si produse derivate; Oua si produse derivate; Peste si produse derivate; Arahide si produse derivate; Soia si produse derivate; Lapte si produse derivate 
(inclusive lactoza); Fructe cu coaja, adica migdale, alune de padure, nuci, anacarde, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de Macadamia si nuci OueensLand si produse derivate; Telina si 
produse derivate; Mustar si produse derivate; Seminte de susan si produse derivate; Dioxid de sulf si sulfiti in concentratii de peste 10 mg/litru; Lupin si produse derivate; Moluste si produse derivate.

MARGHERITA 400G | 18 RON
sos de roșii, mozzarella, busuioc

PROSCIUTTO ȘI RUCOLA 400G | 24 RON
sos de roșii, mozzarella

DIAVOLA 400G | 22 RON
sos de roșii, salam picant, mozzarella, ardei copți, busuioc

ȘUNCĂ ȘI CIUPERCI 400G | 22 RON
sos de roșii, mozzarella, ciuperci champignon, busuioc

TAGLIATELLE CU FRUCTE DE MARE 400G | 48 RON
calamari, crabi, scoici, creveți, caracatiță, sos de roșii, pătrunjel, usturoi, sos de lămâie, vin alb

FETTUCCINE CU SOMON 400G | 38 RON
file de somon, sos de smântână cu pesto 

TAGLIATELLE CU VITĂ ȘI CIUPERCI 400G | 48 RON
antricot de vită, sote de ciuperci champignon, sos de vin roșu

PENNE ALFREDO 400G | 26 RON
piept de pui, sos de smântână

SPAGHETTI PRIMAVERA 350G | 20 RON
broccoli, morcovi, ardei capia, usturoi, roșii cherry, zucchini, ulei de măsline extra virgin

RISOTTO CU FRUCTE DE MARE 410G | 38 RON
calamari, crabi, scoici, creveți, caracatiță, orez arborio, parmezan, vin alb, ulei de măsline extra virgin

RISOTTO CU HRIBI 410G | 32 RON
hribi, orez arborio, parmezan, vin alb, ulei de măsline extra virgin

Pizzete, Paste și Risotto


