Bine ați venit la
Restaurant La Castel
Regăsiți mai jos câteva reguli valabile în restaurantul nostru:
Pentru confortul dumneavoastră, în locația La Castel nu se fumează.
Restaurantul La Castel este deschis de luni până duminică, între orele
12:00-22:00 (ultima comandă se preia la ora 22:00).
Puteți face rezervări și la telefon: 0232.225.225, 0749.225.220
Garderoba se a ă la intrarea în restaurant.
Accesul în restaurant se face în ținută decentă.
Nu este permis accesul în restaurant cu animale de companie.
Room-service: 7:30-22:00, pentru oaspeții din hotel.
Obiectele din restaurant sunt proprietatea Euro Market Junior S.R.L.
Vă rugăm să nu le deteriorați, în caz contrar veți achita contravaloarea acestora.
Nu se organizează interviuri în restaurant.
Pentru locațiile disponibile, contactați Recepția Hotelului.
Este interzisă practicarea jocurilor de noroc în restaurant.
Este interzis fotogra atul sau lmatul în restaurant, fără acordul conducerii.
Nu lăsați copiii nesupravegheați în perimetrul Complexului La Castel. În caz
contrar, nu ne asumăm nici o răspundere pentru eventualele incidente.
Șeful de restaurant vă stă la dispoziție pentru sugestii și sesizări.
Dacă sunteți oaspeții hotelului, puteți solicita trecerea
notei de plată în contul camerei.
Acceptăm plata cu cardul VISA, MASTERCARD și MAESTRO.
La plecare puteți solicita un Taxi.

Vă mulțumim!

ANTREURI
Appetizers
1 Fantezii de bruschete, 200/100 g

Bruschetta fantasies
pate de casă, cremă de brânză cu trufe, somon afumat
Alergeni

.

37 lei

1 4 5 7

2 Platou cu produse tradiționale din carne,
pentru 2 persoane, 450 g

55 lei

Platter with traditional meat products, for 2 persons
mușchi de porc, mușchi țigănesc, babic, cârnăciori moldovenești, slănină
Alergeni

.

1 9 10

3 Carpaccio de vită, 150/150 g

Beef carpaccio
mușchi de vită, legume crocante, cruton mango, parmezan
Alergeni

.

57 lei
1

1 12

4 Caprese de Buﬀala, 125/125 g
Bufalla caprese
mozzarella, buﬀala, roșii, busuioc

37 lei

Alergeni 8 12

.

5 Platou de brânzeturi ﬁne cu miere și

dulceață de coacăze, pentru 2 persoane, 400/50 g

59 lei

Platter with ﬁne cheese products, honey and currant jam, for 2 persons
Camembert, gorgonzola, swaitzer, mini bocconcini, struguri, miez de nucă
Alergeni

.

1 8

6 Platou cu produse tradiționale din brânzeturi,
pentru 2 persoane, 450 g

45 lei

Platter with traditional cheese products, for 2 persons
brânză de capră, brânză de burduf, caș, urdă, cașcaval afumat
Alergeni

.

1 8

7 Platou vegetarian, pentru 2 persoane, 450 g
Platter with vegetarian products for 2 persons
fasole bătută, vinete, roșii, zacuscă, ciuperci, maioneză
Alergeni

.

38 lei

1 4

8 Humus cu dulceață de ardei iute,

mușchi de vită și salată de pătrunjel, 200/50/50 g

3
38 lei

Humus with hot pepper jam, beef tenderloin and parsley salad
năut, dulceață de ardei iute, tahini, mușchi de vită fâșii, pătrunjel

9

Alergeni

.

1 7 11

Asortiment de gustări calde, 350/50 g
Mixed hot appetizer platter
crochete de curcan, crochete de cartoﬁ, baghete din mozzarella,
inele de ceapă, crochete cu brânză picantă
Alergeni

.

1 4 8

10 Humus cu semințe și turte coapte, 300/100 g
Hummus with cruncky seeds and ember-baked focaccia
năut, pastă de susan, usturoi, lămâie
Alergeni

43 lei

32 lei

1 7 11

6

2

4

7

5

8

9

CIORBE/ SUPE
Sour soups/Soups
1 Ciorbă de curcan cu leuștean,

18 lei

dreasă cu ou și smântână, 350/100 g
Turkey soup with lovage mixed with egg and sour cream
Alergeni

.

1 4 9

20 lei

2 Ciorbă Rădăuțeană, 350/100 g
Rădăuți sour soup
Alergeni

.

1 4 7 8 12

3 Ciorbă de vițel, 350/100 g

20 lei

Veal Sour soup

Alergeni

.

1 9

1

4 Ciorbă de burtă, 350/100 g

20 lei

Tripe sour soup

Alergeni

.

1 4 7 8 12

5 Ciorbă cu ciuperci de pădure, tăiței

20 lei

de casă, dreasă cu ou și smântână, 450 g

Sour soup with forest mushrooms, homemade noodles,
mixed with egg and sour cream
Alergeni

.

1 4 7 8

6 Supă cremă de hribi și crutoane aromate, 300 g

25 lei

Cream of mushroom soup and ﬂavored croutons

Alergeni

.

1 8 9

7 Supă cu fructe de mare, 450 g

Seafood soup
creveți, calamari, midii, roșii cherry, busuioc proaspăt

Alergeni

.

49 lei

1 2 7 8

8 Supă cremă de roșii și

crutoane aromatizate, 300 g

20 lei

Tomato soup
Alergeni

1 7

Usturoi,* 50g - 3 lei
Smântână,*100g - 5 lei
Ardei iute,*1 buc. - 1,5 lei

6
* produsul nu este inclus in pretul ciorbei

2

7

3

4

8

ȘNIŢELE
Schnitzels
1 Șnițel din piept de pui în crustă de fulgi de

36 lei

porumb cu salată verde și lămâie, 300/100/100/70 g
Cornﬂake crusted chicken breast schnitzel with green salad and lemon
piept de pui, ou, făină, lămâie
Alergeni

1 4 6 8 11

2 Șnițel din piept de curcan în crustă de fulgi de

porumb cu salată verde și lămâie, 300/100/100/70 g

39 lei

Cornﬂake crusted turkey breast schnitzel with green salad and lemon
piept de curcan, ou, făină, lămâie
Alergeni

1 4 6 8 11

3 Snițel din mușchi de porc în crustă de fulgi de
porumb cu salată verde și lămâie, 300/100/100/70 g

42 lei

Cornﬂake crusted pork tenderloin schnitzel with green salad and lemon
mușchi de porc, ou, făină, lămâie
Alergeni

1 4 6 8 11

4 Șnițel din șalău în crustă de fulgi de porumb
cu salată verde și lămâie, 300/100/100/70 g

45 lei

Cornﬂake crusted zander schnitzel with green salad and lemon
ﬁle de șalău, ou, făină, lămâie
Alergeni

1 4 5 6 8 11

1

PLĂCINTE DE CASĂ
LA CUPTOR
Homemade oven-baked pies
1 Plăcinte cu ragu de vită,

39 lei

sos de roșii și busuioc verde, 300 g
Beef ragout pie, tomato sauce and green basil
foi de plăcintă, pulpă de vită, sos de roșii, cașcaval, busuioc
Alergeni

1

4 7

8 10

2 Plăcinte cu piept de pui și ciuperci
1

asortate cu sos de smântână și cașcaval, 300 g

33 lei

Chicken breast and mushrooms pies assorted with tartar sauce
foi de plăcintă, piept de pui, ciuperci, smântână, cașcaval, ou, sos tartar
Alergeni

1

4 7

8 10

3 Plăcinte ușor picante cu carne de
porc și sos de roșii cu cimbrișor, 300 g

33 lei

Slightly spiced pork, tomato sauce and thyme pies
foi de plăcintă, pulpă de porc, ceapă, sos de roșii, ardei iuți,
smântână, cașcaval, ou
Alergeni

1

4 7

8 10

4 Plăcinte cu brânză sărată și mărar în

30 lei

sos de smântână cu parmezan, 300 g
Salty cheese and dill pies in sour cream sauce with parmesan
foi de plăcintă, brânză de burduf, telemea, ceapă, mărar, ou, smântână
Alergeni

2

1

4 7

8 10

5 Plăcinte cu ton marinat, roșii cherry
și sos aromatizat cu busuioc, 300 g

35 lei

Marinated tuna, cherry tomatoes and ﬂavored basil sauce pies
foi de placintă, ﬁle de ton, ceapă, sos de roșii, smântână, cașcaval, ou
Alergeni

1

4 5

7

8 10

6 Plăcinte cu spanac proaspăt, cașcaval și usturoi, 300 g
Fresh spinach, cheese and garlic pies
foi de plăcintă, spanac, ceapă, usturoi, smântână, ou
Alergeni

4

1

4 7

8 10

30 lei

SALATE APERITIV
Appetizer salads
1 Mixt de salată cu ton, avocado,
fasole roșie și dressing ușor picant, 400 g

43 lei

Mixed salad with tuna, avocado, red beans and slightly spicy dressing
mixt de salată, ton, fasole roșie, porumb, avocado, chilli, dressing
Alergeni

1 4 5 10

.
2 Salată de rucola cu gorgonzola, pere și
dressing de lămâie cu iaurt, 400 g

37 lei

Pear and gorgonzola salad and lemon-yogurt dressing
rucola, pătrunjel, gorgonzola, pere, apio, miez de nucă,
dressing de lămâie, iaurt

Alergeni

.

3 Salată cu pui și legume proaspete, 400 g
Fresh vegetable chicken salad
mixt de salată, piept de pui, roșii, castraveți, omletă,
ardei gras, porumb, sos maioneză

Alergeni

.

3

1 4 7 8

37 lei

1 4 7 8 9

4 Mixt de salată cu ﬁle de vită și
dressing de iaurt, 400 g

45 lei

Mixed salad with beef ﬁllet and yogurt
mixt de salată, mușchi de vită, morcov, castraveți, ardei gras, iaurt
Alergeni

.

1 4 6 7 8 9 10 12

5 Salată grecească, 400 g

31 lei

Greek salad
roșii, castraveți, măsline, ardei gras, feta, ceapă, ulei de măsline
Alergeni 6 8

4

1

2

5

PASTE
Pasta
1 Paste Carbonara aromatizate cu trufe, 400 g

39 lei

Pasta Carbonara ﬂavored with truﬄes
spaghete, bacon, smântână, parmezan
Alergeni

.

1 4 8

39 lei

2 Paste Bolognese, 400g
Pasta Bolognese
spaghete, sos ragu, parmezan
Alergeni

.

1 4 7 8 9

3 Tagliatelle de casă cu mușchi de vită și hribi, 400 g

56 lei

Homemade tagliatelle with tenderloin beef
and porcini mushrooms
paste, mușchi de vită, hribi, smântână, usturoi
Alergeni

.

3

1 4 8

4 Tagliatelle de casă cu fructe de mare și dressing, 400 g 67 lei
Homemade tagliatelle with seafood and dressing
paste, creveți, caracatiță, roșii, busuioc
Alergeni

.

1 2 4

5 Tagliatelle de casă cu gorgonzola și spanac, 400 g
Homemade tagliatelle with gorgonzola and spinach
paste, gorgonzola, spanac, smântână
Alergeni

.

37 lei

1 4 8

49 lei

6 Lasagna, 400 g
Lasagna
paste, pulpă de vită, sos de roșii, parmezan,
ulei de măsline, usturoi, ardei iute
Alergeni

4

1 4 7 8 9

1

2

6

PREPARATE DIN CARNE DE PASĂRE
Chicken dishes
1 File de pui în sos de smântână
cu hribi și mămăliguță, 250/200 g

40 lei 10 Pulpă de rață cu varză, 150/200/100 g
Duck leg with cabbage
pulpă de rață, varză, mămăligă, ardei iute

Chicken ﬁllet in sour cream sauce with porcini
mushrooms and polenta
piept de pui, hribi, smântână, mălai

.

Alergeni

.

Alergeni 7 12

11 Pulpă de rață cu cartoﬁ

1 4 8 9

2 Pulpe de pui cu ciuperci de pădure, legume

înăbușite și mămăligă coaptă, 150/100/100 g

43 lei

.

1 7

și ardei copți, 150/120/75 g

51 lei

Duck leg with potatoes pie and roasted peppers
pulpă de rață, cartoﬁ, ou, cașcaval, ardei copți
Alergeni

Chicken thighs with forest mushrooms,
stewed vegetables and baked polenta
pulpă de pui, ciuperci de pădure, ceapă, ardei gras,
morcov, sos de roșii, mălai

Alergeni

51 lei

1 4 7 12

9

3 Piept de pui sous vide cu sos gorgonzola
și cartoﬁ umpluți cu nuci, 150/100/200 g

47 lei

Sous vide chicken breast with gorgonzola
sauce and potatoes stuﬀed with nuts
piept de pui, smântână, gorgonzola, nuci
Alergeni

.

1 7 8

4 Piept de pui sous vide cu prosciutto,

mascarpone și broccoli sote, 180/100/100 g

45 lei

Sous vide chicken breast with prosciutto, mascarpone
and sauteed broccoli
piept de pui, smântână, prosciutto, mascarpone, broccoli
Alergeni

.

1 7

9 12

5 Aripioare crocante, cartoﬁ cu

parmezan și sos Tzatziki, 200/100/100 g

37 lei

Crunchy chicken wings with potatoes and coleslaw salad
aripioare de pui, cartoﬁ, varză, ceapă roșie, sos Tzatziki

.

Alergeni

1 4 7

6 Friptură de pui rumenită la tigaie cu

mămăligă și mujdei de usturoi, 350/200/75 g

4
41 lei

Pot-roasted chicken with polenta and garlic sauce
pui, mălai, usturoi, suc de roșii, pătrunjel, cimbru

Alergeni

.

1 4 7 8 9 10 12

7 Pui Vienez gătit în vas de lut, 400 g
Viennese chicken cooked in a clay pot
piept de pui, cartoﬁ, ciuperci, smântână

Alergeni

.

42 lei

1 9

File de curcan la cuptor, legume înăbușite
8 în
vin și sos de smântână cu cașcaval, 450 g

48 lei

Oven-baked turkey ﬁllet, wine-stewed vegetables and
sour cream sauce with pressed cheese
piept de curcan, ciuperci, broccoli, smântână, cașcaval

Alergeni

1 4 7 8 9 12

Placă încinsă cu pui și
9 legume proaspete, 400/100 g

Hot pan with chicken breast and fresh vegetables
piept de pui, ardei gras, sos roșii, ardei iute
Alergeni

1 4 7 8 9

45 lei
8

1

2

3

5

6

7

9

10

11

PREPARATE DIN CARNE DE PORC
Pork dishes
1 Mușchi de porc cu roșii, legume

marinate și ciuperci de pădure la cuptor, 400 g

45 lei

Pork tenderloin with tomatoes, marinated vegetables and oven-baked forest mushrooms
mușchi de porc, roșii, ardei gras, ciuperci de pădure, cașcaval

.Alergeni

1

7 8 9 10 12

2 Tochitură la tigaie cu brânză de

burduf și mămăligă, 200/100/200 g

49 lei

Fried pork stew with bellows cheese and polenta
ceafă de porc, piept de porc, cârnăciori, brânză de burduf, gogoșari la oțet, ou, mălai

.Alergeni

1 4 7 8 9 12

3 Fasole cu costiță afumată, 300/150 g
Beans with smoked ribs
fasole, costiță afumată, sos de roșii, cimbru
Alergeni

.

Beans with homemade sausages
fasole, cârnați, sos de roșii, cimbru

49 lei

1 7 9 10

5 Ciolan cu varză la cuptor și ardei iute, 500 g
Oven-baked pork knuckle with cabbage and chili peppers
buturel de porc, varză, ceapă, roșii, cimbru

.Alergeni

1

1 7 9 10

4 Fasole cu cârnați de casă, 300/150 g
.Alergeni

42 lei

49 lei

1 7 9

6 Buturel de porc rumenit cu sos de hrean, mămăligă și 65 lei
cartof umplut, pentru 2 persoane, 500/100/100/100/50/50 g
Roasted pork knuckle with horseradish sauce, polenta and stuﬀed potato, for 2 persons
buturel de porc, hrean, mălai, cartoﬁ, brânză de burduf

.Alergeni

1

7 8 10

7 Costiță proaspătă de porc, cartoﬁ copți
și salată coleslaw, 300/150/100 g

57 lei

Fresh pork ribs with baked potatoes and coleslaw salad
costiță, cartoﬁ, varză, ceapă roșie, iaurt de bivoliță, usturoi, sos barbeque

.Alergeni

1

4 7

8 10 12

8 Pulpă de porc pe jar cu smântână și hribi,
aromatizat cu pastă de trufe, 200/100 g

49 lei

4

Charcoal grilled pork tenderloin with sour cream and porcini
mushrooms, ﬂavored with truﬄe paste
mușchi de porc, smântână, hribi, pasta de trufe

.Alergeni

1 4 7 8

9 Ceafă de porc friptă în sos

de vin cu usturoi și mămăligă, 250/200 g

41 lei

Roasted pork neck with wine and garlic sauce served with polenta
ceafă de porc, vin, usturoi, mălai, condimente

.Alergeni

1

9 12

10 Mușchi de porc în sos de nuci cu

piure de cartof și boabe de muștar, 200/100/100 g

47 lei

Pork tenderloin in walnut sauce with mashed potatoes and mustard seeds
mușchi de porc, nuci, cartoﬁ, boabe de muștar

.Alergeni

1 4 7 8

11 Friptură asiatică de porc cu legume caramelizate, 400 g
Asian pork steak with caramelized vegetables

43 lei

mușchi de porc, ardei, morcov
Alergeni

1

7 8

12 Platou Bavarez, pentru 3 persoane, 750/300/150 g
Bavarian platter, for 3 persons

cârnați bavarezi, ceafă de porc, mici, cartoﬁ
Alergeni

1 8 9 10

129 lei

9

2

5

10

3

6

7
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PREPARATE DIN CARNE DE VITĂ
Beef dishes
1 Pulpă de vițel la tigaie, cu bere
brună și morcov caramelizat, 300 g

47 lei

Pan-fried veal shank with brown beer and glazed carrots
pulpă de vițel, roșii, ceapă, ardei gras, morcov, bere brună
Alergeni

.

1

7 9

2 Mușchi de vită fript pe jar, tagliatelle

75 lei

aromatizate cu pastă de trufe, 150/100 g

Charcoal roasted beef tenderloin, ﬂavored tagliatelle with truﬄe paste
mușchi de vită, tagliatelle, pastă de trufe
Alergeni

.

1 8

3 Rasol de vită cu legume marinate și

sos de hrean, 175/300/100/100/100 g

65 lei

1

Beef rasol with marinated vegetables and horseradish sauce
rasol de vită, morcov, ardei gras, țelină, hrean
Alergeni

.

1

7 9

4 Osso Buco cu tagliatelle picante, 400 g
Osso Buco with spiced pasta
rasol de vită, morcov, măsline, ceapă, tagliatelle
Alergeni

.

65 lei

1 4 9

5 Mușchi de vită pe pat de rucola cu

sos gorgonzola, nuci și pere, 150/100g/50 g

75 lei

Beef tenderloin on a bed of arugula with gorgonzola, nuts and pear sauce
mușchi de vită, rucola, parmezan, pere, nuci
Alergeni

1

7 8

6 Mușchi de vită împănat cu ﬁcat de rață
și ghebe soté, 150/50/100 g

81 lei

Beef tenderloin stuﬀed with duck liver and sauteed honey mushrooms
mușchi de vită, ﬁcat de rață, ghebe, oțet balsamic, vin, miere de albine
Alergeni

.

1

7 9 12

7 Mușchi de vită cu sos hribi și parmezan, 150/100 g
Beef tenderloin with porcini mushrooms sauce and parmesan
mușchi de vită, hribi, smântână, parmezan, rucola, condimente
Alergeni

.

1

7 8

3
79 lei

9 10

8 Vită în stil oriental, 350 g

Oriental beef
mușchi de vită, ardei gras, ceapă roșie, sos roșii

75 lei

5

PREPARATE DIN CARNE DE
OAIE ȘI MIEL
Lamb and sheep dishes
1 Pastramă de oaie cu mămăliguță friptă,

sos de usturoi si roșii coapte, 180/200/100/50 g

59 lei

Sheep pastrami with baked polenta and garlic sauce with roasted tomatoes
pastramă de oaie, usturoi, brânză de burduf, mălai

.

Alergeni

1 8 9 12

2 Cotlete de miel Noua Zeelanda cu sos brun și cartoﬁ copți, 180/100/100 g 98 lei
Lamb chops with brown sauce and roasted potatoes
cotlete de miel, cartoﬁ, ardei gras, ceapă, castraveți, roșii, sos brun

.

Alergeni

1

9 10

3 Friptură de berbecuț cu mămăligă și cartof umplut, 180/200/100 g 57 lei
Mutton steak with polenta and stuﬀed potato
pulpă de oaie, sos de roșii, usturoi, cimbru, mălai, cartoﬁ, brânză de burduf

.

Alergeni

2

1

9 12

Cotlete de miel Noua Zeelandă în crustă de verdeață cu piure de

4 păstârnac aromatizat cu anason și salată de dovlecei, 180/100/100 g 98 lei
Lamb chops in green crust with parsnip puree ﬂavored with anise and pumpkin salad
cotlet de miel, verdeață, păstârnac, anason, dovlecei
Alergeni

.

1 8 9

5 Pulpă de oaie cu legume gătită în vas de lut, 300/100 g
Sheep pastrami with vegetables cook in clay pot
pulpă de oaie, roșii, ardei, morcov

57 lei

4

1

2

6

3

5

PREPARATE DIN PEȘTE ȘI
FRUCTE DE MARE
Fish and seafood dishes
1 Somon cu sos de stridii și sparanghel, 200/100/50 g

69 lei

Salmon with oyster sauce, shellﬁsh and asparagus
ﬁle de somon, scoici, sos de roșii, sparanghel

Alergeni

.

1 5 7 8 10

2 Somon la cuptor cu sos de muștar,

orez cu hribi și mascarpone, 150/100/50 g

60 lei

Oven-baked salmon with mustard sauce, rice with
porcini mushrooms and mascarpone
ﬁle de somon, smântână, mascarpone, muștar, orez, hribi, parmezan
Alergeni

.

1

1 5 7 8 10

3 Fructe de mare crocante cu sos mediteranean, 250/50 g 57 lei
Crunchy seafood with Mediterranean sauce
scoici, calamar, făină, lămâie, ulei de măsline, pătrunjel
Alergeni

.

1 2 3

4 Creveți cu legume, 350 g

79 lei

Shrimps with vegetables
creveți black tigers, usturoi, roșii cherry, fasole verde, țelină, mango, vin

Alergeni

1 2 9 12

5 Fish and chips, 200/100/50 g

Fish and chips
ﬁle de șalău, sos tartar, cartoﬁ, bere, curry
Alergeni

1 4 5 10

6 Scoici în sos de vin, 500 g

Oysters in wine sauce
scoici, usturoi, vin, unt, ceapă, ardei gras, roșii cherry

Alergeni

.

48 lei

59 lei

1 2 8 9 12

7 File de ton cu sos Teriyaki, piure de

țelină și salsa de mango, 150/100/100 g

85 lei
4

Tuna ﬁllet with Teriyaki sauce, celery puree and mango salsa-sauce
ﬁle de ton, sos soia, țelină, mango

Alergeni

.

1

9 11

8 Creveți black tiger la grătar cu legume crocante, 150/150 g 81 lei
Black tiger grilled shrimps with crunchy vegetables
creveți black tiger, fenicul, apio, castravete, ardei, morcov

Alergeni 2 9 12

.

9 Trilogie de pește, sos de smântână cu mazăre și
crochete de cartoﬁ, 175/100/75 g
Fish trilogy, sour cream souce with peas and potato croquettes
somon, șalău, ton, mazăre, cartoﬁ, smântână
Alergeni

77 lei

1 5 7 8 10

10 Caracatiță la jar și risotto cu pesto de verdeață, 150/150 g 80 lei
Grilled octopus and risotto with green pesto
caracatiță, orez arborio, verdeață

Alergeni 2 9 12

7

2

3

5

6

8

9

10

PREPARATE PREGĂTITE PE JAR
Charcoal grilled dishes
1 Piept de pui la jar cu mixt de salată și sos de ciuperci, 175/100/50 g

30 lei

Charcoal grilled chicken breast with mixed salad and mushroom sauce

.Alergeni

1

9 12

2 Pulpă de pui la jar cu mixt de salată și sos cu ciuperci, 175/100/50 g
Charcoal grilleld chicken thigh with mixed salad and mushroom sauce

.Alergeni

1

9 12

3 Piept de curcan la jar cu mixt de salată și sos cu ciuperci, 175/100/50 g
Charcoal grilled turkey breast with mixed salad and mushroom sauce

.Alergeni

1

30 lei
32 lei

9 12

4 Ceafă de porc la jar cu salată coleslaw și sos de piper verde, 175/100/50 g 32 lei
Charcoal grilled pork neck with coleslaw salad and green peppercorn sauce

.Alergeni

1

4 9 12

5 Mușchi de porc la jar cu salată coleslaw și sos de piper verde, 175/100/50 g 32 lei

4

Charcoal grilled pork tenderloin with coleslaw salad and green peppercorn sauce

.Alergeni
.

1

4 9 12

6 Cârnați de casă la jar cu salată coleslaw și muștar, 175/100/50 g

29 lei

Charcoal grilled homemade sausages with coleslaw salad and mustard

.Alergeni

1

4 9 10 12

7 Mici la jar cu salată coleslaw și sos de muștar, 4 buc./140/150/50g
Charcoal grilled minced meat rolls with coleslaw salad and mustard

.Alergeni

1

26 lei

7 9 10

8 Frigărui asortate gătite la jar cu legume, cartoﬁ și
sos de ciuperci, 200/200/50 g

35 lei

Assorted charcoal grilled skewers with vegetables, potatoes and mushroom sauce

.Alergeni

1

9 12

9 Mușchi de vită la jar cu rucola și parmezan și
sos de piper verde, 175/100/50 g

75 lei

Charcoal grilled beef tenderloin with arugula and green peppercorn sauce

.Alergeni

1

8 12

10 Antricot Black Angus la jar cu rucola, parmezan și
sos de piper verde, 175/100/50 g

75 lei

Charcoal grilled Black Angus steak with arugula, parmesan and green peppercorn sauce

8

.Alergeni 8 12

11 T-bone Angus la jar, 100 g
Charcoal grilled T-bone Angus 100g **

32 lei

.Alergeni 8 12

12 Jambon de porc la jar servit cu sos de usturoi și iaurt de bivoliță, 100/10 g 12 lei
Charcoal grilled ham served with garlic sauce and buﬀalo yogurt *
.Alergeni

1

8 9 12

13 Tomahawk Angus la jar, 100 g

Charcoal grilled Tomahawk Angus 100g ***

30 lei

.Alergeni 8 12

14 File șalău la jar servit cu sosuri asortate, 175/50/50 g

47 lei

Charcoal grilled zander ﬁllet served with assorted sauces

.Alergeni 5

15 File de somon la jar servit cu sosuri asortate, 175/50/50 g

60 lei

Charcoal grilled salmon ﬁllet served with assorted sauces

.Alergeni 5

16 Păstrăv la jar servit cu sosuri asortate, 175/50/50 g
Charcoal grilled trout served with assorted sauces

45 lei

.Alergeni 5

17 Dorada la jar servită cu sos de pesto și lămâie, 175/50/50 g
Charcoal grilled bream served with pesto sauce and lemon
Alergeni 5

*produsul ﬁnit poate avea aproximativ 1200g/the ﬁnal product can have approximately 1200 g
**produsul ﬁnit poate avea aproximativ 500g / the ﬁnal product can have approximately 500g
***produsul ﬁnit poate avea aproximativ 600g / the ﬁnal product can have approximately 600 g

55 lei

Cuptoarele noastre JOSPER,
pe cărbune, sunt atent calibrate
pentru a crea o coacere uniformă
perfectă, astfel încât preparatele
să își păstreze frăgezimea naturală
și savoarea.
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7

9

10
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14

17

GARNITURI
Side Dishes
1 Cartoﬁ spiralați prăjiți, 200 g

12 lei 15 Risotto cu ciuperci și usturoi, 200 g

Alergeni

Fried natural potatoes
cartoﬁ, ulei, sare
Alergeni

Fried natural potatoes, parmesan
cartoﬁ, ulei, parmezan, sare

usturoi și pătrunjel, 200 g

27 lei

Risotto with porcini mushrooms
orez, hribi, vin, parmezan
Alergeni 1

8 12

14 lei 17 Mămăligă coaptă, 200 g

8 lei

18 Mămăligă, 200 g

7 lei

Baked polenta

1

4 Fân din cartoﬁ proaspeți cu parmezan,

8 12

12 lei 16 Risotto cu hribi, 200 g

1

3 Fân din cartoﬁ proaspeți cu parmezan, 200 g
Alergeni

Alergeni 1

1

2 Fân din cartoﬁ proaspeți, 200 g

25 lei

Risotto with mushrooms and garlic
orez, hribi, vin, parmezan

Fried spiral potatoes
cartoﬁ, ulei, sare

15 lei

Polenta

Fried natural potatoes, garlic, parsley
cartoﬁ, ulei, parmezan, usturoi, pătrunjel, sare
Alergeni

1

5 Cartoﬁ umpluți cu brânzeturi, 200 g
Baked potatoes stuﬀed with cheese
cartoﬁ, brânză de burduf, cașcaval, verdeață, ou
Alergeni 4

8

6 Cartoﬁ țărănești, 200 g
Rustic potatoes
cartoﬁ, bacon, ceapă, verdeață
Alergeni

Mashed potatoes with butter
cartoﬁ, lapte, unt
1

Boiled potatoes
cartoﬁ, unt, verdeață
1

Grilled vegetables ﬂavored with fresh basil
ardei, vinete, dovlecei, ardei gras, roșii, ciuperci, ceapă roșie, busuioc

10 Sparanghel sote, 150 g
Sauteed asparagus
1

Broccoli with butter and garlic
1

5
16 lei
22 lei

8

11 Broccoli cu unt și usturoi, 200 g
Alergeni

10 lei

8

9 Legume la grătar aromate cu busuioc proaspăt, 200 g

Alergeni

12 lei

8

8 Cartoﬁ natur, 200 g
Alergeni

14 lei

1

7 Cartoﬁ piure cu unt, 200 g
Alergeni

17 lei

18 lei

8

12 Ciuperci champignon la grătar, 200 g

16 lei

Grilled champignon mushrooms
Alergeni

1

8

13 Ciuperci de pădure sote, 200 g
Sauteed forest mushrooms
mixt ciuperci, unt, verdeață
Alergeni

1

8

14 Risotto cu parmezan, 200 g
Risotto with parmesan
orez, ceapa, vin, parmezan
Alergeni 8

25 lei
20 lei
13

SALATE
Salads
1 Salată de rucola cu roșii și 18 lei
parmezan, 200 g

Arugula salad with tomatoes and
parmesan
rucola, roșii cherry, parmezan, ulei de
măsline

White and red cabbage salad
varză, verdeață, ulei, oțet
Alergeni 12

6 Salată de murături

Lettuce with red onions and lemon
salată verde, ceapă, lămâie
.

asortate, 300 g

14 lei

Pickle salad

12 lei

Coleslaw salad
varză albă, iaurt de bivoliță, ceapă roșie
4

8 lei

și roșie, 300 g

și lămâie, 200 g

Alergeni 1

12 lei

.

2 Salată verde cu ceapă roșie 14 lei

4

Assorted salad
roșii, castraveți, ardei gras, ceapă

5 Salată de varză albă

Alergeni 8

3 Salată coleslaw, 200 g

4 Salată asortată, 300 g

9 10
.
Alergeni

7 Salată de ardei copți, 250 g 15 lei
Roasted pepper salad
ardei gras, ulei, oțet

Alergeni 12

8 12

6

1

2

14

5

6

PIZZA
Pizza
1 Pizza Margherita, 450 g

33 lei

Pizza Margherita
sos de roșii, mozzarella, muguri de pin, busuioc, roșii cherry
Alergeni 1

8

2 Pizza Quattro Formaggi, 450 g

Pizza Quattro Formaggi
mozzarella, gorgonzola, brânză Brie, parmezan
Alergeni 1

37 lei

8

3 Pizza Prosciutto, 450 g

43 lei

Pizza Prosciutto
sos de roșii, prosciutto crudo, mozzarella, rucola, parmezan, ulei de măsline
Alergeni 1

2

8

4 Pizza Calzone, 450 g

37 lei

Pizza Calzone
sos de roșii, mozzarella, măsline, ciuperci, prosciutto cotto,
ulei de măsline, busuioc, parmezan
Alergeni 1

.

8

5 Pizza Quattro Stagione, 450 g

39 lei

Pizza Quattro Stagione
sos de roșii, mozzarella, salam cu piper, prosciutto cotto,
anghinare, măsline
Alergeni 1

.

8

6 Pizza cu piept de pui și legume proaspete, 450 g

41 lei

Pizza with chicken breast and fresh vegetables
sos de roșii, mozzarella, piept de pui, ardei gras, porumb,
roșii cherry, parmezan, oregano
Alergeni 1

.

8

7 Pizza cu ﬁle de ton și ceapă aromată, 450 g

41 lei

Pizza with tuna ﬁllet and ﬂavored onions
sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă, verdeață, lămâie
Alergeni 1

4

8

8 Pizza Mediteraneană, 450 g

57 lei

Mediterranean Pizza
sos de roșii, mozzarella ciliegine, creveți Black Tiger, midii,
calamar, gamberetti, vongole
Alergeni 1

2

3 8

9 Pizza Salsiccia, 450 g

Pizza Salsiccia
sos de roșii, mozzarella, salam cu piper, cârnați proaspeți,
spanac, ricotta, oregano
Alergeni 1

8

10 Pizza salami, 450 g

Pizza salami
sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei iuți, usturoi
Alergeni 1

39 lei

39 lei

8

5

3

4

6

7

PIZZA
Pizza
11 Pizza prosciutto e funghi, 450 g

Pizza prosciutto e funghi
sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, ciuperci
Alergeni 1

8

12 Pizza pecora e porcini, 450 g

Pizza pecora e porcini
sos de roșii, mozzarella, pastramă de oaie, hribi, gorgonzola, ardei iuți
Alergeni 1

41 lei

43 lei

8

13 Pizza vegetariană, 450 g

37 lei

Vegetarian pizza
sos de roșii, mozzarella, vinete, zucchini, porumb, ardei gras, ciuperci,
ceapă, măsline, ulei de măsline
Alergeni 1

8

8

14 Pizza La Castel, 450 g

49 lei

La Castel pizza
sos de roșii, mozzarella, cârnați cu busuioc, ceafă afumată,
mușchi montana, etc

Sos pizza dulce, 50 g - 5 lei
Sos pizza picant, 50 g - 5 lei

FOCACCIA
Focaccia
1 Focaccia semplice, 280 g
Focaccia semplice
ulei de măsline, oregano

9 lei

Alergeni 1

2 Focaccia bianco, 300 g
Focaccia bianco
mozzarella, ulei de măsline
Alergeni 1

18 lei

8

3 Focaccia aglio, 300 g

12 lei

Focaccia aglio
usturoi, parmezan, lămâie
Alergeni 1

8

PÂINE
Bread
1 Turtă la cuptor cu lemne, 300 g
Hande made bread
ulei de măsline, oregano

12 lei

Alergeni 1

.

2 Chiﬂe, 75 g
Buns

Alergeni 1

1,9 lei
11

9

12

13

10

14

DESERT
Dessert
1 Prăjitură cu brânză ﬁnă și fructe de pădure, 200/50 g
Homemade cake with ﬁne cheese and wild berries

.

Alergeni 1

4

8

2 Clătite cu dulceață de casă și înghețată, 200 g
Pancakes with homemade jam and ice cream

.

Alergeni 1

4

Baked pancakes with cheese and raisin
Alergeni 1

4

18 lei

8

3 Clătite cu brânză și staﬁde la cuptor, 250 g

.

24 lei

24 lei

8

4 Plăcinte de casă cu mere, 200 g

19 lei

Homemade apple pies
Alergeni 1

.

4

5 Plăcinte de casă cu brânză, 200 g
Homemade cheese pies
Alergeni 1

.

4

1

20 lei

8

6 Pară în sos de vin roșu, cu

înghețată și mentă proaspătă, 150/50 g

20 lei

Pear in red wine sauce with ice cream and fresh mint
Alergeni 4

.

8 12

7 Înghețată asortată cu fructe de pădure, 250 g
Assorted ice cream with wild berries
Alergeni 4

.

8

8 Cataif cu înghețată, 200/50 g
Knafeh with ice cream

.

Alergeni 1

4

Homemade cake
Alergeni 1

4

Cheese dumplings with sour cream and jam
Alergeni 1

4

Lava cake
Alergeni 1

4

Boeno cake
Alergeni 1

4

5

25 lei

8

12 Prajitură Boeno, 200 g

.

25 lei

8

11 Lava cake cu înghețată, 150/50 g

.

27 lei

8

10 Papanași cu smântână și dulceață, 200 g

.

24 lei

8

9 Tortul casei, 200 g

.

19 lei

25 lei

8

13 Mousse de mango cu pralină de
ciocolată și înghețată, 150/50 g

29 lei

mango mousse with chocolate praline and icecream

10

2

4

7

8

9

11

12

12

Legendă alergeni / Allergen legend
1
2
3

Gluten / Gluten
Crustacee / Crustaceans
Moluște / Molluscs

4
5

Ouă / Eggs
Pește / Fish
6 Alune / Peanuts

7
8
9

Soia / Soybeans
Lapte / Milk
Ţelină / Celery

Muștar / Mustard
Susan / Sesame
12 SO₂
10
11

