


Meniu 1   

Gustare rece   Preț  

Bucate tradiționale (mușchiuleț de porc) 50g 8.00 lei 

File de pui cu ciuperci și spanac  50g 8.00 lei 

Somon fume pe cruton de semințe 50g 12.00 lei 

Asortiment din brânzeturi cu struguri și nuci coapte 50g 7.00 lei 

Ruladă de brnză cu șuncă,salată și morcov 50g 7.00 lei 

Ruladă de branză cu spumă de verdeață 50g 7.00 lei 

Salată de dovlecei marianți și morcov  50g 7.00 lei 

  56.00 lei 

Gustare caldă    

Saramură din piept de pui cu mămăligă coaptă 50/200/100g 30.00 lei 

  30.00 lei 

Preparat principal    

Mixt grill (ceafă de porc,pulpă de pui,cârnați de casă)50/50/50g 30.00 lei 

Cartofi cu rozmarin 100g 4.50 lei 

Salată de castraveți murați 75g 3.00 lei 

  37.50 lei 

    

Chifle 2 bc 3.00 lei 

Apă minerală/plată 0,75l 1st 9.00 lei 

Suc diverse sortimente 0.25 l 1st 7.00 lei 

Cafea 1bc  6.00 lei 

Tort  100g 11.00 lei 

Prăjituri de casă 100g 9.00 lei 

  45.00 lei 

TOTAL/persoană 168.50 lei 
 





                Meniu 3    

Gustare rece   Preț  

Bucate tradi ționale (pastram ă de curcan) 50g  8.00 lei  

Mușchiuleț de porc Haiducesc 50g  10.00 lei  

Terină de pui cu ra ță confiat ă, legume thai și bacon crocant 50g  8.00 lei  

Terină de șalău cu cârnați de pastrav în mantie de ierburi 50g  12.00 lei  

Asortiment de br ânzeturi cu struguri și nuci coapte 50g  7.00 lei  

Ruladă de brânză cu spum ă de verdea ță 50g 8.00 lei  

Salată de crudit ăți cu rodii 50g  8.00 lei  

  61.00 lei  

Preparat din peşte     

Tilapia cu prosciutto,  cuscus cu legume și sos de mu ștar 150/100/50g  40.00 lei  

  40.00 lei  

Preparat principal    

Ceafă de porc frag ezită la cuptor cu sos de ghebe 150/50g  35.00 lei  

Cartofi cop ți cu mărar și usturoi 100g  4.50 lei  

Salată de castrave ți mura ți 75g 3.00 lei  

  42.50 lei  

  

Chifle 2 bc  3.00 lei  

Apă minerală/plată 0,75l 1st  9.00 lei  

Suc diverse sortimente 0.25 l 1st  7.00 lei  

Cafea 1bc  6.00 lei  

Tort  100g  11.00 lei  

Prăjituri de casă 100g  9.00 lei  

  45.00 lei  

TOTAL/persoană     188.50 lei  
 



                                Meniu 4   

Gustare rece   Preț  

Bucate tradițioanale (pastramă din piept de curcan) 50g 8.00 lei 

Terină de pui cu ciolan afumat și bacon crocant 50g 8.00 lei 

Mușchi de porc cu roșii marinate și busuioc 50g 12.00 lei 

Somon fume pe cruton de semințe 50g 12.00 lei 

Mixt de bârnzeturi cu curry și șuncă 50g 7.00 lei 

Ruladă de cașcaval cu spanac și prosciutto 50g 10.00 lei 

Salată de dovlecei marinați și morcov 50g 7.00 lei 

  64.00 lei 

Gustare caldă    

Pulpă de pui la cuptor cu ciuperci de pădure și sos de smântână cu 
verdețuri 150/50g 35.00 lei 

Placintă de cartofi 100g 6.00 lei 

  41.00 lei 

Preparat principal    

Mușchiuleț de porc cu sos de gălbiori și cartof cu trufe 150/100/50g 40.00 lei 

Salată de ardei copți 75g 4.00 lei 

 44.00 lei 

    

Chifle 2 bc 3.00 lei 

Apă minerală/plată 0,75l 1st 9.00 lei 

Suc diverse sortimente 0.25 l 1st 7.00 lei 

Cafea 1bc  6.00 lei 

Tort  100g 11.00 lei 

Prăjituri de casă 100g 9.00 lei 

  45.00 lei 

TOTAL/persoană 194.00 lei 
 







ANTREURI RECI - PREPARATE DIN BRANZA GRAMAJ PREȚ 

Asortiment de brânzeturi cu struguri și nuci coapte 50g 7.00 lei 

Ruladă de brânză cu verdeață și somon fumée 50g 12.00 lei 

Cornet cu mousse de gorgonzola și fistic  50g 14.00 lei 

Camembert cu dulceață de coacaze  50g 11.00 lei 

Ruladă de brânză cu mango și caise  50g 8.00 lei 

Ruladă de cașcaval cu spanac și prosciuto  50g 10.00 lei 

Mixt de brânzeturi cu curry și șuncă  50g 7.00 lei 

Ruladă de brânză și boconccini cu busuioc, prosciuto și roșii marinate  50g 14.00 lei 

Mixt de brânzeturi cu cacao și șuncă  50g 9.00 lei 

Ruladă de brânză și piept de rață cu prune și brânză chedar 50g 10.00 lei 

Ruladă de urdă cu spanac 50g 9.00 lei 

Terină de brânză chedar cu vițel marinat și salată verde  50g 12.00 lei 

Ruladă de brânză cu șuncă, salată și morcov  50g 7.00 lei 

Ruladă de brânză cu spumă de verdeață  50g 8.00 lei 

Brânză maturată cu cărbune, chili, ciocolată și dulceață de coacaze 50g 12.00 lei 

Macarons cu cremă de brânză 50g 16.00 lei 

Cremă de brânză picantă cu creveți  50g 16.00 lei 

Brânză picantă în coșuleț de ardei 50g 12.00 lei 

Chorizo cu brânză picantă  50g 9.00 lei 

Ruladă de brânză cu păstrăv și spanac  50g 9.00 lei 

Panna cotta cu infuzie de parmezan și salată frisée  50g 13.80 lei 

Amandină cu cremă de brânză și butterfish afumat   50g 9.00 lei 
 



GUSTARI CALDE  GRAMAJ PREȚ 

Piept curcan cu ciuperci, bacon și sos gorgonzola 150/50g 40.00 lei 

Piept curcan cu brânză de capră, roșii în ulei și sos cu muguri de pin  150/50g 40.00 lei 

Pulpă de pui cu ardei, prosciuto și sos Jiu  150/50g 35.00 lei 

Piept de curcan cu ciuperci de pădure prapure și sos de smântână 150/50g 40.00 lei 

Pulpă de rață la cuptor cu varză roșie marinată  200/50g 50.00 lei 

Pulpă de iepure marinat cu sos de ceapă și măsline  150/50g 65.00 lei 

Pulpă de iepure confit cu sos de vin  150/50g 65.00 lei 

Sărmăluțe moldovenești cu mămăligă coaptă, piept de porc și ardei iute  180/200g 45.00 lei 

Saramură de pui cu mămăligă coaptă  150/200/100g 30.00 lei 

Pulpă de pui la cuptor cu ciuperci de pădure și sos de smântână cu verdețuri 150/50g 35.00 lei 

Portofele din piept de pui cu ciuperci și sos de smântână și clătită umplută  150/100/50g 35.00 lei 

Piept de curcan cu ciolan afumat, fasole verde și prune afumate în sos de 
smântână cu chivas  

150/50g 44.00 lei 

Pulpă de rață, cartofi, reducție de varză roșie și piure de castane  200/100/50/50g 50.00 lei 
 



Listă generală de produse

PREPARATE DE PESTE GRAMAJ PREȚ 

Butterfish cu sos de muștar franțuzesc  150/50g 55.00 lei 

Butterfish cu sos de capere  150/50g 55.00 lei 

Butterfish cu sos de scoici  150/50g 57.00 lei 

Duet de șalău cu somon în crustă de semințe și sos mouclade 150/50g 50.00 lei 

Șalău umplut cu surimi, fulgi de migdale și sos de creveți  150/50g 50.00 lei 

File somon în crustă de cartofi duchese și sos de lămâie cu unt  150/100/50g 60.00 lei 

Somon cu sos de ghimbir și legume thai  130/100/50g 65.00 lei 

Tilapia cu prosciuto, cuscus cu legume și sos de muștar  150/100/50g 40.00 lei 

File bourbon cu orez sălbatic și legume thai, sos de rodii cu caju  120/100/50g 65.00 lei 

Saramură din crap cu legume și mămăligă coaptă  150/200/100g 30.00 lei 

File somon cu boabe de muștar și piper roșu  150/50g 55.00 lei 

Somon în crustă de migdale cu sos de creveți și rodii  150/50g 60.00 lei 

File de doradă cu legume thai și sos de ghimbir  150/100/50g 60.00 lei 

Ton roșu cu salsa de mango și salată frisée, piure de țelină și ulei de trufe  130/100/100g 60.00 lei 

 



PREPARATE PRINCIPALE GRAMAJ PREȚ 

Mușchi de vită cu spumă de foie gras, ciolan cu măduvă și conopidă verde  150/100/100/50g 85.00 lei 

Mușchiuleț de porc cu sos de gălbiori și cartofi cu trufe  150/100/50g 40.00 lei 

Friptură din ceafă de vită frăgezită cu sos de vin  150/100/50g 50.00 lei 

Obrăjori de vițel cu ștrudel din cartofi cu brânză și sos brun  150/75/50g 70.00 lei 

Aripioare de porc marinate cu sos jiu  200/50g 40.00 lei 

Fălcuțe de porc marinate cu sos brun  200/50g 50.00 lei 

Ceafă de porc la grătar  150g 30.00 lei 

Ceafă de porc afumată la grătar  150g 30.00 lei 

Piept de pui la grătar  150g 30.00 lei 

Piept de curcan la grătar  150g 30.00 lei 

Pulpă de pui la cuptor  150g 30.00 lei 

Ceafă de porc afumată cu sos de vin  150/50g 30.00 lei 

Mușchi de porc cu ciolan afumat și sos de hribi  150/50g 40.00 lei 

Antricot de vită la cuptor cu sos de ceapă cu măsline  150/50g 55.00 lei 

Mușchi de vită la sous vide cu sos de hribi  150/50g 70.00 lei 

Cocoș de munte la cuptor cu cartofi roasted, salvie și sos de vin  350/100/50g 60.00 lei 

Turnedo imperial cu ficat de rață  180g 60.00 lei 

Mușchi de porc în bacon, cu sos de ciocolată și whisky 150/50g 45.00 lei 

Ceafă frăgezită la cuptor cu sos de ghebe  150/50g 35.00 lei 

Mixt grill (cârnați de casă, ceafă de porc, pulpă de pui ) 50/50/50g 30.00 lei 
 

SALATE GRAMAJ PREȚ 

Salată de ardei copți 150g 8.00 lei 

Salată de castraveți murați  150g 6.00 lei 

Salată de sfeclă cu hrean  150g 9.00 lei 

Gogoșari în oțet  150g 9.00 lei 

Salată de dovlecei cu morcov  150g 11.00 lei 

Salată coleslow  100g 5.00 lei 

Rucola cu roșii și parmezan  150g 20.00 lei 
 




