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FELURITE MEZELURI  / BRÂNZETURI

                                              Piept de rață afumat     
                                              Ruladă de curcan               
                                              Limbă de vită                                                                  
                                              Cotlet de mangaliță                                                           
                                                

Telemea de oaie
Cașcaval de oaie
Brânză de burduf
Brânză de Nasal  

100    18 leigr   

                                                            

                                                            

Jumări de rață                                                           200g    28 lei 
prăjite în propria grăsime                                 .
Clătite brașovene                                                   300g    34 lei
cu carne de cerb, sos roșu   și smântână                                    . 
Cupă cu cozi de raci și ciuperci,                    80/100g    32 lei
sos de unt și   ceva rom                               .
Saramura de creveți ușor picantă                       300g    42 lei
. 

                                                                  

Pastă de năut cu chimen                                        150g   2 8 lei
și semințe de dovleac                                 .
Vinete cu spumă din mămăligă                        180g    26 lei
destructurată                                   .
Icre de știuca și caviar de somon              60/10g   35 lei
Pate de ficat de pasăre,                              150g   32 lei
cu cognac și nucșoară                              .

GUSTĂRI RECI

GUSTĂRI  CALDE



Salată vegană - rodie, ceapă verde,                   
semințe de dovleac prăjite, dressing 
din ulei de măsline, aceto balsamico 
cu căpșuni, sare, piper, crutoane

Brânză de capră - mix de salată, căpșuni,             
mentă, iaurt, miere și crutoane

Somon sălbatic afumat - mix de salată,             
avocado, castraveți, ceapă roșie, susan 
copt, ouă de prepeliță, dressing din  
lămâie, ulei de măsline și miere 

Piept de curcan - brânză albastră, roșii              
uscate, mix de salate, semințe de pin 
prăjite, dressing cu brânză albastră  

Limba de vită - baby spanac, rucola,                   
ciuperci crude, parmezan, dressing 
din muștar, crutoane        

 

 
                             

Paste vegetariene                                                300g    34 lei
Paste cu brânza de burduf și unt de capră    250g   45 lei 
Paste cu piept de porc                                        250g    42 lei
Paste cu ragu de vânat                                        300g    52 lei
Paste la cuptor cu piept de rață                         300g    48 lei 

SALATE / APERITIV

PASTE

200g    28 lei 

350g    32 lei 

 400g    48 lei

350g    38 lei

350g    42 lei



Borș de măruntaie cu gâți                                       350g    22 lei
Ciorbă cu perișoare din mangaliță                    350g    24 lei
Supă clară din curcan cu găluște                          300g    24 lei 
Storceag de morun                                                    350g    36 lei
Supă cremă de porumb                                           250g      20 lei
Supa (cremă) zilei - întrebați ospătarul                                    

Mahi mahi                                                              180g    64 lei
Hamachi                                                                          180g     72 lei
                        

Creveți oltenești de captură                               250g     78 lei                                                                       
cu praz, usturoi roz și sos de vin                     
   Carne de scoici în sos saganaki                      180/250g     60 lei

1. Sos de capere cu măsline și busuioc proaspăt            
2. Sos de fenicul cu unt                                                           
3. Sos bearnez cu tarhon și boia afumată                           
4. Spumă din mămăligă destructurată și usturoi roz    

File de morun                                                                180g     85 lei
                                 

SUPE / CIORBE

PEȘTE 

FRUCTE DE MARE 

La tigaie, cuptor sau grătar, după cum doriți, însoțite de 
următoarele sosuri (alegeți!):  



Tocăniță de vită cu hribi și mămăliguță      350/150g   42 lei
Iepure cu praz și măsline                                    350g   70 lei
Pulpă de rață cu varză roșie                         200/220g   56 lei
Ghiveci călugăresc la cuptor                                      300g    34 lei          

Salată verde cu sos de iaurt sau lămâie                   120g     15 lei
Salată din legume proaspete                                200g    15 lei 
(roșii, ceapă verde,    castraveți, salată iceberg) împreună sau separat                                                                            . 

Salată de sfeclă cu spumă de hrean                    200/20g     15 lei
Salată de castraveți murați                                     200g     15 lei 
Salată de hribi cu arpagic și cuișoare                        150g      20 lei

Mușchi de vită                                                            230g     80 lei
Ceafă de vită                                                               230g     75 lei
Ceafă de mangaliță                                                   230g     70 lei
Mușchiuleț de berbecuț                                           200g     60 lei
Porumbel                                                                  500g     92 lei
   Șnițel din cerb lopătar                                         180g     45 lei 
   Șnițel din curcan                                                     180g     32 lei
Hamburger din carne de vită                                 180g     48 lei
Hamburger vegan                                                  120g     42 lei                                               

Friptură de mușchiuleț de mangaliță                  400g    62 lei 
cu sos de vin și cartofi întregi                                                                                               

MÂNCĂRURI GĂTITE

GRĂTAR / TIGAIE / CUPTOR

SALATE DE ÎNSOȚIRE



Cartofi prăjiți în untură de rață                              200g    12 lei
Piure alifiat cu unt de capră sau prăjit           200g   14 lei
Cartofi cu rozmarin la cuptor                             200g    14 lei 
stropiți cu ulei de masline  .

Sparanghel la tigaie cu unt și parmezan              120g     20 lei
Ciuperci la grătar                                                        100g    12 lei
Sote de hribi                                                                  100g    20 lei 
Orez cu legume                                                        200g    18 lei
Mămăliguță la grătar                                            300g    10 lei
picantă sau nu, la alegere    .

Mujdei de usturoi roz                                                  200g      8 lei

Smântână                                                                50g     6 lei 
Unt de vacă 83%                                                                50g      6 lei
Unt de capră 83%                                                              50g    12 lei
Măsline kalamata                                                             100g    12 lei
Adaos  nobil din trufe                                                20g    20 lei
Chifle                                                                                           2 lei

Atenție! Produsele noastre pot conține alergeni din următoarele 

grupe majore: cereale, crustacee, lactate, ouă, pește, nuci.

Unele produse pot conține materie primă congelată: 

fructe de mare și legume.

GARNITURI

DIVERSE




