
ALERGENI

fructe cu coajă (nuci, alune, fistic, etc.)

seminţe de susan şi produse derivate

lupin şi produse derivate

soia şi produse derivate

drojdie

ţelină

usturoi şi produse derivate

sulfiţi (toate vinurile conţin sulfiţi)

ardei iute

muştar şi boabe de muştar

ouă şi produse derivate

lapte şi produse derivate

peşte

crustacee

moluşte

cereale care conţin gluten



24. Creier țătănesc cu ou
(creier, ceapă, ou)
300g - 24,00 lei

25. Platou cald
(cârnăciori, caşcaval pane, ficăţei, creier pane, cartofi prăjiţi)
360g - 33,00 lei

PREPARATE DE POST

26. Salată Rustică
(ţelină, morcov, zucchini, ardei, roşii cherry, brânză Tofu, busuioc, sos)
400g - 22,00 lei

27. Gustare vegetariană
(salată de vinete, salată de crudităţi, zacuscă de legume, bruschetă cu ciuperci, măsline, 
legume, humus, cremă de fasole)
550g - 29,00 lei

28. Fasole roşie sotată
(fasole roşie, ceapă verde, usturoi verde, gogoşari în oţet)
300g - 21,00 lei

29. Vânătă umplută şi gratinată cu caşcaval de post
(vânătă, ardei gras, praz, morcov, usturoi, ulei de măsline, caşcaval de post)
350g - 27,00 lei

30. Penne rigate picante
(penne, ulei de măsline, oregano, usturoi, ardei iute, sos chilli)
250g - 18,00 lei

31. Paste cu sos roșu de casă
(spaghete, ceapă, roșii, ardei roșu, oregano, pătrunjel)
250g – 21,00 lei

32. Sarmale de post cu ardei iute
(foi de varză, orez, ciuperci, ceapă, morcov, ardei, piper, marar, pasta de roșii)
280g -  15,00 lei

33. Tocăniţă mănăstirească
(dovlecel, ceapă, ardei gras, morcov, roşii)
400g - 22,00 lei

PREPARATE BISTRO

1.Risotto cu ciuperci şi pui
(orez arborio, piept de pui, ciuperci, parmezan, smântână)
300g - 28,00 lei

2. Risotto cu fructe de mare
(orez arborio, creveţi, midii, parmezan, smântână)
300g - 32,00 lei

MEGA PLATOURI

3. Platoul rece din cămară
(telemea de vacă, telemea de oaie, caşcaval, şorici, şunculiţă, salată de vinete, legume, 
măsline, cremă de jumări, ceafă crud uscată)
2000g - 135,00 le

4. Platou cald
(caşcaval pane, cârnăciori, ficăţei, creier pane, cartofi prăjiţi, ardei copt)
1860g - 140,00 lei

5. Platou Pescăresc
(crap prăjit, file de şalău meuniere, păstrăv la grătar, mămăliguţă, mujdei, lămâie)
2600g - 177,00 lei

6. Platou Vânătoresc
(muşchi de căprioară, muşchi de mistreţ, pastramă căprioară, piure vânătoresc, mujdei, 
mămăliguţă)
2200g - 491,00 lei

7. Platoul Gurmanzilor
(ceafă de porc, piept de pui, cârnăciori, mici, cartofi ţărăneşti, murături)
2140g - 168,00 lei

8. Platoul Pofticioşilor
(cotlet de porc, pulpă de pui, pastramă, ciuperci pe grătar, mujdei, mămăliguţă, murături)
2400g - 170,00 lei

GUSTĂRI

9. Bruschete cu roşii şi busuioc
(pâine toast, roşii, busuioc, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel)
200g - 9,00 lei

10. Bruschete cu ciuperci, gorgonzola şi ceapă caramelizată
(pâine toast, ciuperci, caşcaval, gorgonzola, ceapă, zahăr, unt, usturoi, ulei de măsline)
280g - 11,00 lei

11. Bruschete cu ton şi măsline
(pâine toast, ton, măsline)
200g - 12,00 lei



24. Creier țătănesc cu ou
(creier, ceapă, ou)
300g - 24,00 lei

25. Platou cald
(cârnăciori, caşcaval pane, ficăţei, creier pane, cartofi prăjiţi)
360g - 33,00 lei

PREPARATE DE POST

26. Salată Rustică
(ţelină, morcov, zucchini, ardei, roşii cherry, brânză Tofu, busuioc, sos)
400g - 22,00 lei

27. Gustare vegetariană
(salată de vinete, salată de crudităţi, zacuscă de legume, bruschetă cu ciuperci, măsline, 
legume, humus, cremă de fasole)
550g - 29,00 lei

28. Fasole roşie sotată
(fasole roşie, ceapă verde, usturoi verde, gogoşari în oţet)
300g - 21,00 lei

29. Vânătă umplută şi gratinată cu caşcaval de post
(vânătă, ardei gras, praz, morcov, usturoi, ulei de măsline, caşcaval de post)
350g - 27,00 lei

30. Penne rigate picante
(penne, ulei de măsline, oregano, usturoi, ardei iute, sos chilli)
250g - 18,00 lei

31. Paste cu sos roșu de casă
(spaghete, ceapă, roșii, ardei roșu, oregano, pătrunjel)
250g – 21,00 lei

32. Sarmale de post cu ardei iute
(foi de varză, orez, ciuperci, ceapă, morcov, ardei, piper, marar, pasta de roșii)
280g -  15,00 lei

33. Tocăniţă mănăstirească
(dovlecel, ceapă, ardei gras, morcov, roşii)
400g - 22,00 lei

PREPARATE BISTRO

1.Risotto cu ciuperci şi pui
(orez arborio, piept de pui, ciuperci, parmezan, smântână)
300g - 28,00 lei

2. Risotto cu fructe de mare
(orez arborio, creveţi, midii, parmezan, smântână)
300g - 32,00 lei

MEGA PLATOURI

3. Platoul rece din cămară
(telemea de vacă, telemea de oaie, caşcaval, şorici, şunculiţă, salată de vinete, legume, 
măsline, cremă de jumări, ceafă crud uscată)
2000g - 135,00 le

4. Platou cald
(caşcaval pane, cârnăciori, ficăţei, creier pane, cartofi prăjiţi, ardei copt)
1860g - 140,00 lei

5. Platou Pescăresc
(crap prăjit, file de şalău meuniere, păstrăv la grătar, mămăliguţă, mujdei, lămâie)
2600g - 177,00 lei

6. Platou Vânătoresc
(muşchi de căprioară, muşchi de mistreţ, pastramă căprioară, piure vânătoresc, mujdei, 
mămăliguţă)
2200g - 491,00 lei

7. Platoul Gurmanzilor
(ceafă de porc, piept de pui, cârnăciori, mici, cartofi ţărăneşti, murături)
2140g - 168,00 lei

8. Platoul Pofticioşilor
(cotlet de porc, pulpă de pui, pastramă, ciuperci pe grătar, mujdei, mămăliguţă, murături)
2400g - 170,00 lei

GUSTĂRI

9. Bruschete cu roşii şi busuioc
(pâine toast, roşii, busuioc, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel)
200g - 9,00 lei

10. Bruschete cu ciuperci, gorgonzola şi ceapă caramelizată
(pâine toast, ciuperci, caşcaval, gorgonzola, ceapă, zahăr, unt, usturoi, ulei de măsline)
280g - 11,00 lei

11. Bruschete cu ton şi măsline
(pâine toast, ton, măsline)
200g - 12,00 lei

12. Bruschete cu ricotta şi chorizo crocant
(pâine toast, brânză ricotta, chorizo)
200g - 14,00 lei

13. Focacia cu ulei de măsline şi rozmarin
(făină, ulei de măsline, rozmarin)
200g - 8,00 lei

14. Focacia cu măsline şi ierburi aromate
(făină, ulei de măsline, măsline, rozmarin, oregano, usturoi)
250g - 10,00 lei

15. Focacia cu mozzarella
(făină, ulei de măsline, mozzarella, busuioc)
280g - 11,00 lei

16. Şorici
100g - 15,00 lei

17. Gustare ţărănească
(telemea de vacă, brânză de burduf, ghiudem, salată de vinete, zacuscă,
şunculiţă de casă, cârnaţi afumaţi, ceafă crud uscată, jumări, ceapă roşie)
430g - 36,00 lei

18. Platou cu brânzeturi româneşti
(Caşcaval de Saveni, brânză maturată de capră, brânză maturată de oaie,
brânză de Trascău, brânză de Taga, miez de nucă)
280g - 40,00 lei

GUSTĂRI CALDE
19. Ficăţei de pui la tigaie
200g - 17,00 lei

20. Bulz ciobănesc
(mămăliguţă, brânză de burduf, unt, ouă, cârnăciori)
400g - 20,00 lei

21. Creier pane
(creier, ou, făină, pesmet, ulei)
250g - 22,00 lei

22. Bulete de caşcaval
(caşcaval, făină, ou)
200g - 22,00 lei

23. Caşcaval pane
(caşcaval, pesmet, ou)
200g - 22,00 lei



24. Creier țătănesc cu ou
(creier, ceapă, ou)
300g - 24,00 lei

25. Platou cald
(cârnăciori, caşcaval pane, ficăţei, creier pane, cartofi prăjiţi)
360g - 33,00 lei

PREPARATE DE POST

26. Salată Rustică
(ţelină, morcov, zucchini, ardei, roşii cherry, brânză Tofu, busuioc, sos)
400g - 22,00 lei

27. Gustare vegetariană
(salată de vinete, salată de crudităţi, zacuscă de legume, bruschetă cu ciuperci, măsline, 
legume, humus, cremă de fasole)
550g - 29,00 lei

28. Fasole roşie sotată
(fasole roşie, ceapă verde, usturoi verde, gogoşari în oţet)
300g - 21,00 lei

29. Vânătă umplută şi gratinată cu caşcaval de post
(vânătă, ardei gras, praz, morcov, usturoi, ulei de măsline, caşcaval de post)
350g - 27,00 lei

30. Penne rigate picante
(penne, ulei de măsline, oregano, usturoi, ardei iute, sos chilli)
250g - 18,00 lei

31. Paste cu sos roșu de casă
(spaghete, ceapă, roșii, ardei roșu, oregano, pătrunjel)
250g – 21,00 lei

32. Sarmale de post cu ardei iute
(foi de varză, orez, ciuperci, ceapă, morcov, ardei, piper, marar, pasta de roșii)
280g -  15,00 lei

33. Tocăniţă mănăstirească
(dovlecel, ceapă, ardei gras, morcov, roşii)
400g - 22,00 lei

PREPARATE BISTRO

1.Risotto cu ciuperci şi pui
(orez arborio, piept de pui, ciuperci, parmezan, smântână)
300g - 28,00 lei

2. Risotto cu fructe de mare
(orez arborio, creveţi, midii, parmezan, smântână)
300g - 32,00 lei

MEGA PLATOURI

3. Platoul rece din cămară
(telemea de vacă, telemea de oaie, caşcaval, şorici, şunculiţă, salată de vinete, legume, 
măsline, cremă de jumări, ceafă crud uscată)
2000g - 135,00 le

4. Platou cald
(caşcaval pane, cârnăciori, ficăţei, creier pane, cartofi prăjiţi, ardei copt)
1860g - 140,00 lei

5. Platou Pescăresc
(crap prăjit, file de şalău meuniere, păstrăv la grătar, mămăliguţă, mujdei, lămâie)
2600g - 177,00 lei

6. Platou Vânătoresc
(muşchi de căprioară, muşchi de mistreţ, pastramă căprioară, piure vânătoresc, mujdei, 
mămăliguţă)
2200g - 491,00 lei

7. Platoul Gurmanzilor
(ceafă de porc, piept de pui, cârnăciori, mici, cartofi ţărăneşti, murături)
2140g - 168,00 lei

8. Platoul Pofticioşilor
(cotlet de porc, pulpă de pui, pastramă, ciuperci pe grătar, mujdei, mămăliguţă, murături)
2400g - 170,00 lei

GUSTĂRI

9. Bruschete cu roşii şi busuioc
(pâine toast, roşii, busuioc, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel)
200g - 9,00 lei

10. Bruschete cu ciuperci, gorgonzola şi ceapă caramelizată
(pâine toast, ciuperci, caşcaval, gorgonzola, ceapă, zahăr, unt, usturoi, ulei de măsline)
280g - 11,00 lei

11. Bruschete cu ton şi măsline
(pâine toast, ton, măsline)
200g - 12,00 lei



SALATE APERITIV

34. Salată Nicoise
(salată valeriană, rucola, ou, măsline, anchois, ton, chivas, ceapă echalote, sos)
350g - 33,00 lei

35. Salată Norvegiană
(rucola, salată frezată, ou, avocado, somon fume, ceapă echalote, mărar, sos)
350g - 29,00 lei

36. Salată din piept de raţă şi ananas
(rucola, piept de raţă, ananas, sfeclă roşie, seminţe de dovleac, sos)
280g - 30,00 lei

37. Salată Voltellinese
(salată iceberg, măr verde, miez de nucă, roşii cherry, brânză Comte, reducţie oţet 
balsamic)
300g - 22,00 lei

38. Salată Mediteraneană
(creveţi, castravete, ardei roşu, avocado, lime, pătrunjel, sos)
300g - 25,00 lei

39. Salată Caesar
(salată mixtă, piept de pui, roşii cherry, parmezan, crutoane de pâine, sos Caesar)
600g - 30,00 lei

40. Salată Grecească
(salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, brânză feta, măsline, oregano, ulei de măsline)
350g - 28,00 lei

41. Salată Bulgărească
(salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, şuncă presată, telemea de vacă, ou fiert, 
măsline, ulei de măsline)
450g - 28,00 lei

CIORBE

42. Ciorbă de perişoare
(carne de porc, ceapă, morcov, ţelină, orez, verdeaţă, ardei, ou)
60g/300ml - 12,00 lei

43. Ciorbă de burtă
(burtă de vită, legume, smântână, ou)
100g/300ml - 16,00 lei

44. Ciorbă de văcuţă
(carne de vită, legume, verdeaţă)
100g/300ml - 13,00 lei



45. Ciorbă Rădăuţeană
(piept de pui, legume, smântână, ou)
100g/300ml - 15,00 lei

46. Ciorbă de pui cu tăiţei de casă
(carne de pui, tăiţei de casă, ou, legume)
80g/40g/300ml - 12,00 lei

47. Ciorbă de fasole cu afumătură în coajă de pâine
(fasole boabe, costiţă afumată, legume, coajă de pâine)
40g/360ml - 15,00 lei

48. Ciorbă de legume
(legume, verdeaţă)
400ml - 7,00 lei

49. Gulaş
(carne de vită, legume, ardei iute, ou, făină)
350g - 18,00 lei

SUPE CREME

50. Supă cremă parmentier cu somon fume
(ceapă, praz, cartofi, smântână, somon fume, piper, crutoane)
400g - 17,00 lei

51. Supă cremă de morcov cu Gorgonzola
(morcov, ceapă, cartofi, smântână, Gorgonzola, crutoane)
400g – 17,00 lei

52. Supă cremă de ciuperci
(ciuperci, praz, usturoi, unt, smântână, crutoane)
400g - 16,00 lei

53. Supă cremă de brocoli
(broccoli, cartofi, ceapă, unt, smântână lichidă, crutoane)
400g - 13,00 lei

54. Ardei iute
1 buc./1 piece - 1,50 lei

55. Smântână
100g - 3,50 lei



MÂNCĂRURI CA ACASĂ

56. Macrou prăjit cu mămăliguţă şi mujdei
250g/150g/100g - 21,00 lei

57. Sarmale în foi de varză cu mămăliguţă, costiţă şi ardei iute
280g/150g/20g/1 buc. - 19,00 lei

58. Fasole cu cârnaţi de casă şi murături
400g/200g/150g - 32,00 lei

59. Pomana porcului cu mămăliguţă
250g/200g - 24,00 lei

60. Ciulama de pui cu ciuperci şi mămăliguţă
(carne de pui, ciuperci, smântână, ceapă, mărar)
400g/150g - 25,00 lei

PREPARATE VÂNĂTOREȘTI

61. Tocăniţă mixtă vânătorească
(carne de căprioară, carne de mistreţ, ceapă, morcov, ardei)
300g - 65,00 lei

62. Escalop de căprioară “Zingara”
(pulpă de căprioară, vin, ciuperci, pastă de tomate)
150g/150g - 62,00 lei

63. Muşchiuleţ de căprioară la grătar
200g - 105,00 lei

64. Muşchiuleţ de căprioară cu sos de fructe de pădure şi piure bicolor
200g/150g - 120,00 lei

65. Pastramă de căprioară cu mămăliguţă şi mujdei
200g/200g/50ml - 79,00 lei

66. Muşchiuleţ de mistreţ la grătar cu piure vânătoresc
200g/150g - 90,00 lei



BURGER

67. Burger Premium Black Angus - 1
(chi�ă hamburger, carne de vită premium Black Angus, salată, castraveți murați, ceapă caramel-
izată, roșie, brânză Cedar, prosciutto, sos Barbeque, sos Burger) 
350g - 30,00 lei

68. Burger Premium Black Angus - 2
(chi�ă hamburger, carne de vită premium Black Angus, salată, castraveți murați, ceapă caramel-
izată, roșie, brânză gorgonzola, sos Barbeque, sos de maioneză)
350g - 30,00 lei

69. Burger Cornul Vânătorului - 1
(chi�ă de casă cu susan, carne de vită, salată, castraveți murați, ceapă caramelizată, roșie, brânză 
Cedar, prosciutto, sos Barbeque, sos de maioneză, sos Burger)
300g - 25,00 lei

70. Burger Cornul Vânătorului - 2
(chi�ă de casă cu susan, carne de vită, salată, castraveți murați, ceapă caramelizată, roșie, brânză 
gorgonzola, sos Barbeque, sos de maioneză, sos Burger)
300g - 25,00 lei

71. Burger Vegan
(chi�ă hamburger, chi�ă pe bază de legume, salată, castraveți murați, ceapă caramelizată, roșie, 
sos burger, sos de maioneză vegetală)
250g - 30,00 lei

72. Burger Black
(chi�ă hamburger black, carne de vită premium Black Angus, salată, castraveți murați, ceapă 
caramelizată, roșie, brânză Cedar, prosciutto, sos Barbeque, Sos Burger, sos de maioneză)
340g - 35,00 lei



PREPARATE DIN CARNE DE PORC

73. Escalop de porc cu ciuperci
(cotlet de porc, ciuperci, vin, smântână lichidă)
200g/100g - 34,00 lei

74. Cotlet de porc cu os gratinat cu ceapă caramelizată şi mozzarella
250g - 26,00 lei

75. Frigărui haiduceşti
(cotlet de porc, piept de pui, cârnăciori, ceapă, ardei gras)
200g - 29,00 lei

76. Muşchiuleţ de porc la grătar
200g - 27,00 lei

77. Muşchi de porc în mantie de bacon
(muşhi de porc, bacon, sfeclă roşie, zucchini, ţelină, cartofi)
220g - 38,00 lei

78. Ceafă de porc pe grătar
200g - 22,00 lei

79. Ciolan de porc fără os afumat cu usturoi
300g/150ml - 34,00 lei

80. Ciolan de porc fără os afumat cu varză călită
300g/200g - 36,00 lei

81. Ciolan de porc fără os afumat cu fasole
300g/200g - 36,00 lei

82. Coaste de porc cu sos Barbeque
(coaste de porc, coniac, paprika dulce, usturoi, Coca-Cola, sos barbeque)
350g/100ml - 36,00 lei

83. Scăricică de porc cu sos dulce picant
350g/100ml - 52,00 lei

84. Tochitură argeşeană cu mămăliguţă şi ou
(carne de porc, cârnăciori, vin, ou, mămăligă, pastă de tomate)
200g/150g - 24,00 lei

85. Garniţa Vânătorului cu brânză de burduf şi murături
(carne de porc, costiţă de porc, cârnăciori, ou, murături, brânză de burduf)
350g/150g/100g - 43,00 lei

86. Mititei cu muştar
65g/50g - 4,00 lei



87. Cârnăciori AGF
200g - 22,00 lei

88. Cârnați semiafumați picanți
200g - 15,00 lei

89. Chișcăre cu mămăliguță și mujdei
150g/100g/50g - 21,00 lei



PREPARATE DIN CARNE DE VITĂ

90. Julien de vită cu legume
(muşchi de vită, ulei de măsline, legume, sos de soia)
150g/150g - 50,00 lei

91. Muşchi de vită în stil sicilian
(muşchi de vită, ulei de măsline, usturoi, ciuperci, vin alb)
150g/100g - 54,00 lei

92. Muşchi de vită cu sos de ceapă şi arancini cu gorgonzola
(muşchi de vită, cartofi, ardei copt, ciuperci, orez, ceapă)
200g - 62,00 lei

93. Muşchi de vită cu sos de piper
(muşchi de vită, smântână lichidă, coniac, piper verde)
150g/100ml - 55,00 lei

94. Muşchi de vită cu tagliatele şi rucola
(muşchi de vită, roşii cherry, rucola, sos pesto, tagliatele, usturoi, unt, parmezan, busuioc,  
piper, vin, oţet balsamic, ulei de măsline)
150g/120g - 65,00 lei

PREPARATE DIN CARNE DE OAIE

95. Pastramă de berbecuţ cu mămăliguţă şi mujdei
200g/150g/50ml - 40,00 lei

96. Cotlete de berbecuţ cu mămăliguţă şi mujdei 
300g/150g/50ml - 75,00 lei

97. Frigăruie de oaie cu ardei şi roşii cherry
250g - 38,00 lei

PREPARATE DIN CARNE DE PUI

98. Wok de pui cu legume şi sos de soia
(piept de pui, morcov, dovlecel, ceapă, ghimbir, usturoi, coriandru, germeni de soia)
300g - 31,00 lei

99. Pulpă de pui la ceaun cu mămăliguţă şi mujdei 
250g/150g/100ml - 16,00 lei

100. Pulpe de pui dezosate la grătar
200g - 23,00 lei

101. Piept de pui la grătar
200g - 20,00 lei



102. Rulou din piept de pui cu ciuperci şi caşcaval
200g - 25,00 lei

103. Şniţel uriaş din piept de pui cu susan
(piept de pui, susan, fulgi de porumb, ou)
350g - 35,00 lei

104. Aripioare de pui picante şi crocante
(aripioare de pui, usturoi, paprika dulce, paprika iute, chilli)
300g - 27,00 lei

105. Pui Coquelet la ceaun cu mămăliguţă şi mujdei
350g/150g/100ml - 48,00 lei

PREPARATE DIN CARNE DE RAȚĂ

106. Pulpă de raţă cu duo de piure
(pulpă de raţă, cartofi dulce, cartof, sfeclă roşie, sos de fructe de pădure)
200g/100g - 46,00 lei

107. Piept de raţă cu piure de ţelină, cartofi ratte şi sos de piper
200g/100g/200g - 68,00 lei

108. Pulpă de raţă pe varză
200g/250g - 45,00 lei

109. Piept de raţă cu legume
170g/150g - 65,00 lei

PREPARATE DIN CARNE DE CURCAN

111. Piept de curcan umplut cu spanac, ciuperci şi praz
(piept de curcan, spanac, ciuperci, praz, mozzarella, boia iute, piper)
280g/150g - 35,00 lei

112. Piept de curcan cu sos de ciuperci
(piept de curcan, ciuperci, smântână, piper)
280g/150g - 32,00 lei

113. Frigărui din piept de curcan cu sos picant
200g/50ml - 30,00 lei

PREPARATE DIN FRUCTE DE MARE

114. Midii în sos de vin şi usturoi
250g - 27,00 lei

115. Tartar de creveţi cu avocado şi mango
250g - 31,00 lei

116. Sote de creveţi black tiger decorticaţi
200g - 50,00 lei



PREPARATE DIN PEȘTE

117. Somon cu baby spanac şi sos de lămâie
200g/50g/50ml - 52,00 lei

118. Crap prajit cu mămăliguţă şi mujdei
200g/150g/100ml - 32,00 lei

119. Somon la grătar
200g - 44,00 lei

120. Şalău la grătar
200g - 34,00 lei

121. File de şalău în sos meuniere cu cartofi natur
200g/150g - 36,00 lei

122. File de doradă cu legume la cuptor şi sos lime
250g/150g/100ml - 48,00 lei

123. Păstrăv la grătar cu sos lime
200g/100ml - 32,00 lei

124. Păstrăv prajit cu mămăliguţă şi mujdei
200g/200g/50ml - 30,00 lei

125. Saramură de crap cu mămăliguţă şi ardei iute
200g/150g - 35,00 lei

PASTE

126. Penne cu pui şi ciuperci
(penne, piept de pui, ciuperci, usturoi, oregano, busuioc)
300g - 26,00 lei

127. Taglioline cu cerneală de sepie şi creveţi
(taglioline, creveţi, roşii cherry, busuioc, ulei de măsline)
350g - 29,00 lei

128. Spaghete Carbonara
(spaghete, ou, parmezan, bacon)
350g - 28,00 lei

129. Lasagna cu carne de vită
(foi de lasagna, sos bologniez cu carne de vită şi legume, mozarella, parmezan)
450g - 32,00 lei



SALATE GARNITURI

130. Salată de bureţi cu mărar
200g - 15,00 lei

131. Salată de castraveţi cu mujdei
200g - 6,00 lei

132. Salată de roşii cu castraveţi
200g - 7,00 lei

133. Salată de roşii cu brânză rasă
200g/30g - 6,00 lei

134. Salată de varză albă
200g - 5,00 lei

135. Salată de sfeclă roşie
200g - 6,00 lei

136. Salată de ardei copt
200g - 8,00 lei

137. Salată de murături asortate
200g - 7,00 lei

GARNITURI

138. Cartofi prăjiţi
200g - 8,00 lei

139. Cartofi spicy wedges
200g - 8,00 lei

140. Piure de cartofi
200g - 5,00 lei

141. Cartofi ţărăneşti
200g - 8,00 lei

142. Cartofi natur
200g - 5,00 lei

143. Cartofi gratinaţi cu unt şi caşcaval
250g - 10,00 lei

144. Cartofi copţi de două ori cu gorgonzola
200g - 18,00 lei

145. Orez cu legume
200g - 7,00 lei



146. Ciuperci aromate la grătar
150g - 11,00 lei

147. Legume la grătar
200g - 10,00 lei

148. Tagliatele de legume în sos de usturoi
200g - 14,00 lei

149. Varză călită
300g - 8,00 lei

140. Mămăliguţă
200g - 3,00 lei

151. Pâine ambalată individual
100g - 2,00 lei

SOSURI

152. Sosul casei
 (iaurt, ou, muştar, usturoi, roşii, pătrunjel)
100g - 7,00 lei

153. Sos meuniere
100g - 5,00 lei

154. Sos de hrean
100g - 5,00 lei

155. Sos lime
100ml - 4,00 lei

156. Mujdei de usturoi
100ml - 3,00 lei

157. Ketchup
100g - 3,00 lei

158. Maioneză
100g - 4,00 lei



DESERTURI

159. Clătite cu dulceaţă
250g - 11,00 lei

160. Clătite cu ciocolată
250g - 12,00 lei

161. Clătite cu îngheţată
300g - 12,00 lei

162. Clătite cu brânză dulce, smântână şi stafide la cuptor 
300g - 15,00 lei

163. Ştrudelul casei cu mere, nuci şi îngheţată
300g - 14,00 lei

164. Papanaşi cu dulceaţă şi smântână
300g - 16,00 lei

165. Cheesecake cu fructe de pădure
200g - 17,00 lei

166. Îngheţată asortată cu frişcă şi topping
180g - 14,00 lei



MENIU BAUTURI

Non-alcoolice:

Apă plată Bucovina - 500 ml                                                                                                                       
4.50 lei
Apă plată Bucovina - 750 ml.                                                                                                                       
7,00 lei
Apă minerală Bucovina - 750ml.                                                                                                                 
7,00 lei
Pepsi / Mirinda / Seven up / Everves tonic - 250ml.                                                                                     
4,50 lei
Prigat nectar piersici / portocale / kiwi,banane și căpșuni - 250 ml.                                                        
6,00 lei
Lipton Ice Tea piersică / lămâie / green - 250ml.                                                                                        
6,00 lei
Red Bull - 250ml.                                                                                                                                         
10,00 lei
Bere Heineken - 330 ml.                                                                                                                               
7,00 lei

Alcoolice:
Bere Heineken - 330ml - 5%alc.
7,00 lei
Cidru Strongbow Red Berries - 330ml - 4.5%alc.                                                                     
8,00 lei
Cidru Strongbow Pear - 330ml - 4.5%alc.                                                                     
8,00 lei
Cidru Strongbow Gold Apple - 330ml - 4.5%alc.                                                                      
8,00 lei  
Bere Ciuc Premium - 500ml (doză) - 5% alc.                                                                     
5,00 lei
Bere Silva Premium Blonde - 500 ml (doză) - 5.2%alc                                                                       
6,00 lei
Bere Silva Strong Dark - 500 ml (doză) - 7%alc.                                                                      
8,00 lei
Vin Castel Huniade Sauvignon Blanc 187ml. - 12%alc.                                                                      
8,00 lei              
Vin Castel Huniade Roze - 187 ml. - 12%alc.                                                                      
8,00 lei
Vin Castel Huniade Cabernet Sauvigon - 187 ml. - 14%alc.                                                                       
8,00 lei
Vin Oprisor Maiastru Sauvignon Blanc - 250ml. - 13%alc.                                                                    
14,00 lei
Vin Oprisor Maiastru Roze - 250ml. - 13%alc.                                                                    
14,00 lei
Vin Oprisor Maiastru Cabernet Sauvignon - 250ml. - 13.5%                                                                      
14,00 lei             


