
 
 

Delivery 
 

 

 

 Pret 

Antipasti  
Tartar de ton cu avocado și ardei 76 

Bruschette cu roșii, usturoi și busuioc 26 

Bruschette cu porcini, trufe, valeriană, parmezan și nuci 50 

Rulou de ton cu avocado 64 

Involtini de vinete cu branza feta si rosii 42 

Salata de caracatita cu morcovi si apio 48 

Carpaccio de ton cu salata siciliana 52 

Tartar de somon cu maioneză de avocado si ragu de capsuni 68 

Brunch  
Omletă cu ciuperci de pădure și trufe 34 

Omletă cu legume 30 

Ouă Benedict cu pancetta 35 

Omletă cu pancetta și brânză fontina 30 

Ouă Benedict cu somon 40 

Toast cu somon fume 39 

Toast cu ton 39 

Toast cu oua scrambled si trufe 42 

Toast cu avocado si oua scrambled 34 

Toast cu avocado, somon si oua scrambled 38 

Contorni  
Salată mixtă 15 

Sparanghel 26 

Legume la grătar 20 

Broccoli 24 

Porcini 40 

Cartofi cu rozmarin 15 

Cartofi prăjiti 15 

Piure 15 

Piure cu trufe 29 

Spanac la tigaie cu unt și parmezan 26 

Coș cu pâine 10 

Crème - Zuppe  
Cremă de roșii și busuioc 26 

Supă de pui bio cu tăiței de casă 39 

Supa de fasole cu midii 39 

Supa crema de broccoli 32 



Dolci  
Moelleux au chocolat 29 

Iles Flottantes (lapte de pasare) 29 

Tiramisu 29 

Gelato, diferite arome la alegere, o cupă 9 

Clătite (cu Nutella, ciocolată, frișca / cu gem de caise sau miere) 24 

Insalate  
Salată de creveți, rucola, nuci, porumb, roșii cherry și sos cocktail 47 

Salată de curcan, valeriană, roșii uscate, raclette, sos de muștar 43 

Salată vegană 43 

Salată grecească 43 

Salată cu somon 50 

Salata de creveti, mere si rucola 58 

Primi-Piatti  
Tagliatelle cu porcini si trufe 57 

Risotto cu fructe de mare 61 

Tagliolini cu roșii proaspete și busuioc 40 

Tagliatelle bolognese 46 

Tagliolini cu creveți și dovlecei 48 

Paccheri amatriciana cu pancetta (guanciale), sos de roșii și pecorino 48 

Linguini cu fructe de mare 74 

Paccheri alla carbonara cu pancetta (guanciale), ou și parmezan 48 

Lasagna tradițională 59 

Tagliolini cu parmezan și trufe 63 

Risotto Torino-Milano, cu parmezan și șofran 58 

Penne cu creveti si pesto de fistic 58 

Gnocchi de cartofi cu sos quattro formaggi, nuci si spanac 42 

Secondi Carne  
Ficat de gâscă cu mere și prune caramelizate 131 

Chateaubriand 107 

Antricot Angus SUA  la grătar 176 

Cocoș de munte la cuptor cu salata mixta 75 

Șnițel crocant de curcan 42 

Burger de vită cu fontina, ceapă, salată, pancetta, roșii, cartofi prăjiti 57 

Mușchi de vită Rossini 171 

Tagliata de vită cu rucola, parmezan și salsa de măsline 147 

Burger vegetal 59 

Snitel de porc iberic milanese cu cartofi wedges 87 

Secondi Pesce  
Zuppa di pesce - ton, somon, midii, creveți 59 

File de lup de mare cu sos de lime pe pat de risotto primavera 78 

Platou de fructe de mare pe grătar (caracatiță, baby calamari și creveți) 165 

Somon cu portocale, coniac, piure de broccoli 76 

Creveți picanți cu măsline, roșii și usturoi 98 

Steak ton cu salata 87 

Dorada rosie in crusta de zucchini si crema de cartofi. 78 

Ton la grill cu sos de rosii, capere si ceapa 79 


