mic-dejun
servit cu drag în fiecare zi, până la ora 12:00

OMLETĂ FRANȚUZEASCĂ
3 ouă, smântână dulce, parmezan, unt,
salată mix, roșii cherry
3 eggs, cream, parmesan, butter, mix of
salads, cherry tomatoes

300 g | 26

LEI

SCRAMBLED EGGS
CU PANCETTA
ouă, pancetta, mix de salată, pâine, condimente
eggs, pancetta, mix of salads, bread, spices
2 5 0 g | 2 8 LEI

SHAKSHUKA
ouă, ulei de măsline, roșii cherry, ardei, ceapă, brânză de capră,
usturoi, microplante, condimente
eggs, olive oil, cherry tomatoes, peppers, onion, goat cheese,
garlic, microgreens, spices
300 g |28

LEI

BRUSCHETE CU CREMĂ DE TON
pâine, ton, maioneză, castraveți murați, măsline, lime
bread, tuna, mayonnaise, pickles, olives, lime
200g | 25

LEI

BRUSCHETE CU HUMMUS,
PANCETTA ȘI OU POȘAT
pâine, năut, pastă de tahini, usturoi, chimion,
ulei de măsline, pancetta, ouă, condimente
bread, chickpeas, tahini paste, garlic, cumin,
olive oil, pancetta, eggs, spices
300 g | 26

LEI

YOGURT BOWL
iaurt grecesc, sirop de agave, fructe de sezon,
granola, ciocolată neagră (70% cacao)
greek yogurt, agave syrup, seasonal fruits, granola,
dark chocolate (70% cocoa)
250 g | 25

LEI

BROWNIE
ouă, unt, fructe deshidratate, mix de nuci, sos
de caramel, ciocolată neagră (70% cacao)
eggs, butter, dried fruits, mix of nuts, caramel
sauce, black chocolate (70% cocoa)

100g | 18

LEI

prânz & cină

servite cu drag în fiecare zi, începând cu ora 12:00

HUMMUS CU CIUPERCI
SHIITAKE ȘI PLEUROTUS
năut, pastă de tahini, ulei de măsline, suc proaspăt de lămâie,
ciuperci shiitake, ciuperci pleurotus, muguri de pin, microplante
chickpeas, tahini paste, olive oil, fresh lemon juice, shiitake
mushrooms, oyster mushrooms, pine buds, microgreens

250 g | 27

LEI

ROȘII DE GRĂDINĂ CU
BRÂNZETURI LOCALE
roșii cherry, măsline, brânzeturi maturate, busuioc,
ceapă roșie, cimbrișor, muștar franțuzesc, miere de
albine, suc proaspăt de lămâie

cherry tomatoes, olives, local aged cheeses, basil, red
onion, wild thyme, french mustard, honey, fresh lemon juice

250 g | 27

LEI

SALATĂ DE VINETE
vinete de grădină, pastă de tahini, suc proaspăt de lămâie,
usturoi, quinoa, tapenadă de măsline, ulei de măsline,
muguri de pin, microplante
garden eggplants, tahini paste, fresh lemon juice, garlic,
quinoa, olive tapenade, olive oil, pine buds, microgreens

200 g | 27

LEI

SUPA CASEI
Nu ne putem hotărî care este supa noastră preferată, așa
că o vom schimba din când în când. La fel de bună de
fiecare dată! Întreabă ospătarul de eventualii alergeni.

We can’t choose our favorite house soup, so we will change it
once in a while. Always the same delicious taste! Ask our
waiter for more information!

300 ml | 26

LEI

PLATOU DE BRÂNZETURI
mix de brânzeturi, fructe uscate, biscuiți sărați, miere
mix of cheeses, dried fruits, crackers, honey

350 g | 41

LEI

PLATOU BON VIVANT
mix de brânzeturi, specialități de cărnuri
maturate, fructe uscate, biscuiți sărați
mix of cheeses, dried fruits, crackers, aged
specialty cold cuts

400 g | 53

LEI

OBRĂJORI DE VITĂ, GĂTIȚI LA
TEMPERATURĂ JOASĂ, TIMP ÎNDELUNGAT
SERVIT CU PIURE DE ȚELINĂ ARSĂ,
MORCOV CARAMELIZAT, CEAPĂ MURATĂ
ÎN CASĂ ȘI SOS DE CAFEA
obrăjori de vită, ierburi aromatice, ceapă, morcovi, conopidă, țelină,
cafea, unt, ulei de măsline, ciuperci shiitake, gnocchi
beef cheeks, olive oil, aromatic herbs, onion, carrots, cauliflower, celery,
coffee, butter, shiitake mushrooms, gnocchi

150/150 g | 64

LEI

PĂSTRĂV ECOLOGIC SERVIT CU
SOTÉ DE SPANAC, CREMĂ DE
CONOPIDĂ ȘI SOS DE MIDII
păstrăv, spanac, quinoa, usturoi, conopidă, unt, vin,
ierburi aromatice, ulei de măsline, midii

eco trout, spinach, quinoa, garlic, cauliflower, butter, wine,
aromatic herbs, olive oil, mussels

180/150 g | 57

LEI

PIEPT DE PUI SERVIT CU POLENTA,
CIUPERCI SHIITAKE & KETCHUP DE
CIUPERCI ȘI SOS DE TRUFE
piept de pui, făină de mălai, lapte, unt, ierburi aromatice,
pudră de ciuperci, mix de ciuperci, usturoi, pastă de trufe

chicken breast, corn flour - milk - butter (polenta), aromatic herbs,
mushroom powder, mix of mushrooms, garlic, truffles paste

180/150 g | 44

LEI

PIEPT DE CURCAN SERVIT CU PIURE
DE CARTOFI, ROȘII USCATE,
ZUCCHINI ȘI SOS DE UNT CU BUSUIOC
piept de curcan, muștar franțuzesc, ulei de măsline,
ierburi aromatice, usturoi, roșii cherry, roșii uscate, zucchini,
anghinare, unt, vin alb, lămâie, cartofi
turkey breast, french mustard, olive oil, aromatic herbs, garlic,
cherry tomatoes, dried tomatoes, zucchini, artichoke, butter,
white wine, lemon, potatoes

180/150 g | 47

LEI

CEAFĂ DE PORC
CU PIURE DE CONOPIDĂ
ȘI SOS DE PRUNE AFUMATE
ceafă de porc, conopidă, smântână dulce,
prune deshidratate, condimente

pork collar, cauliflower, sweet cream, prunes, spices

150/150 g | 46

LEI

SALATĂ CU BRÂNZĂ CREMOASĂ
DE CAPRĂ
mix de salată, sfeclă roșie, quinoa, brânză de capră,
dressing (ceapă, cimbrișor, ulei de măsline)
salad mix, beetroot, quinoa, goat cheese,
dressing (onion, thyme, olive oil)

250 g | 32

LEI

SALATĂ CU PUI FRAGED
mix de salată, piept de pui, roșii cherry, ardei,
dressing (ceapă, cimbrișor, ulei de măsline)

salad mix, chicken breast, cherry tomatoes, bell pepper,
dressing (onion, thyme, olive oil)

300 g | 34

LEI

TAGLIATELLE CU SALSICCIA
ȘI CIUPERCI SHIITAKE
tagliatelle, salsiccia, ciuperci shiitake, smântână dulce,
vin alb, ierburi aromatice
tagliatelle, salsiccia, shiitake mushrooms, sweet cream,
white wine, aromatic herbs

300 g | 44

LEI

RISOTTO CU CIUPERCI
orez, ciuperci shiitake, ciuperci pleurotus, ciuperci champignon,
ceapă, vin alb, pastă de trufe, parmezan, mascarpone, unt,
muguri de pin, microplante
rice, shiitake mushrooms, oyster mushrooms, champignon
mushrooms, onion, white wine, truffle paste, parmesan, mascarpone
cheese, butter, pine buds, microgreens

300 g | 42

LEI

PAPPARDELLE ARTIZANALE
pappardelle, roșii uscate, anghinare murate, zucchini, roșii cherry,
vin alb, lămâie, usturoi, unt, parmezan
pappardelle, dried tomatoes, pickled artichoke, zucchini, cherry
tomatoes, white wine, lemon, garlic, butter, parmesan

300 g | 37

LEI

desert
TIRAMISU
pavesini, cafea, mascarpone, frișcă,
lichior Baileys, cacao

pavesini, coffee, mascarpone cheese, sweet cream,
Baileys liquer, cocoa

200 g | 26

LEI

CHEESECAKE CU BEZELE,
FRUCTE DE PĂDURE, CIOCOLATĂ
ȘI SOS DE CAFEA
acest produs conține alergeni

Cheesecake with homemade marshmallows, chocolate and
coffee sauce. this product contains allergens

220 g | 25

LEI

CREMĂ AERATĂ DE CIOCOLATĂ
SERVITĂ CU ÎNGHEȚATĂ DE
RUBARBĂ ȘI SOC
ciocolată, lapte, ouă, zahăr, frișcă, alune de pădure,
fructe de pădure, înghețată de rubarbă și soc
chocolate, milk, eggs, sugar, sweet cream, hazelnuts,
forest berries, rhubarb and elderflower ice cream

170 g | 25

LEI

PANNA COTTA
CU FRUCTE DE PĂDURE
smântână dulce, vanilie, zahăr, fructe de pădure
sweet cream, vanilla, sugar, forest fruits

150 g | 25

LEI

