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GUSTĂRI

Platou Brânzeturi fine
Fine cheese plate
275/300 g [1,2,5,6,8]

68 LEI

Bulz ciobănesc cu brânză, ou și smântână
Shepherd's bulz with cheese, egg and cream
150/50/50 g [1] [2]

35 LEI

SALATE
Salata Caesar cu piept de pui, scalie
de parmezan
Caesar salad with chicken breast,
parmesan cheese
400 g [1] [2] [3] [11]
42 LEI
Salată ușor picantă cu mușchi de
vită și Julien de legume
Slightly spicy salad with beef and
vegetables
350 g [9] [10] [11]
60 LEI

Salată grecească cu brânză feta
Greek salad with feta cheese
350 g [2]
39 LEI

Salată cu somon și citrice
Salad with salmon and citrus
350 g [7][11]
55 LEI

SUPE / SUPE CREMA

Borș de văcuță țărănesc cu legume și
verdețuri proaspete
Beef soup with vegetables
360/40 g [10]
25 LEI

Supă de pui cu tăiței și legume
Chicken noodle soup with vegetables
360/40 g [10]
22 LEI

Supă cremă de legume cu crutoane
Cream vegetable soup with croutons
340/60 g [10]
22 LEI

PASTE

Penne quattro formaggi
Quattro formaggi Pasta
[1][2][3] 220/60/10 g
45 LEI

Tagliatelle cu creveți
și roșii cherry
Tagliatelle with shrimp and
cherry tomatoes
[1][2][4][8] 200/80/20/10
g
49 LEI

Penne cu sos pesto și roșii
cherry
Penne with pesto sauce and
cherry tomatoes
[1][2][8] 200/80/20g
34 LEI

Penne cu sos de roșii
Penne with omatoes
sauce
[1] 200/80/10g
34 LEI

PEȘTE
File de biban de mare cu orez sălbatic,
unt și parmezan, julienne de legume și
emulsie de usturoi confiat
Sea bass fillets with wild rice, butter
and parmesan, vegetable julienne and
garlic
160/100/50/40 g [2,3,4,9]
62 LEI

Păstrăv la grătar sau prăjit cu
mămăliguță și usturoi
Grilled or fried trout with polenta and
garlic
160/160/40 g [2.3]
48 LEI

Somon la grătar cu legume
gril și sos pesto
Grilled salmon with vegetables and
pesto sauce
180/160/40 g [3,13]
49LEI

Creveți cu sos de vin și usturoi,
orez sălbatic, unt și parmezan
Shrimp with wine sauce, garlic, wild
rice, butter and parmesan
180/160/40 g [1][2][4][8]

59 LEI
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PUI – RAȚĂ

Piept de pui gril cu cartofi la cuptor și ciuperci gratinate
Grilled chicken breast with baked potatoes and mushrooms
180/100/60 g [2]
42 LEI

Pulpă de rață confiată, piure de cartofi cu verdețuri și
varză roșie
Confit de canard served with mashed potatoes, parsley and
red cabbage
180/100/70/40 g [2][8][13]
58 LEI

Piept de rață cu piure de cartofi cu verdețuri, sos de
portocale și varza roșie crocantă
Duck breast with mashed potatoes with parsley, orange
sauce and crispy red cabbage
180/100/70/40 g [2] [8] [13]
68 LEI

PORC

Steak de porc marinat, cartofi la cuptor și ciuperci
gratinate
Marinated pork steak, baked potatoes and au gratin
mushrooms
180/120/50 g [2][13][8]
45 LEI

Mușchiuleț de porc cu piure de cartofi cu verdețuri și
ciuperci gratinate
Pork tenderloin with mashed potatoes with parsley and
au gratin mushrooms
180/120/50/40 g [2][8][13]
52 LEI

Coaste de porc cu cartofi prăjiți
Pork ribs with french fries
450/200/40 g [2][13]
60 LEI

MIEL

Pastramă de miel New Zealand cu mămăliguță,
ou și brânză
New Zealand lamb pastrami with polenta, egg and
cheese
180/160/40 g [1][13][2]
72 LEI

VITĂ
Antricot de vită Argentina, piure de
cartofi aromat cu truffe și morcov
crocant
Argentine beef steak , mashed
potatoes flavored with truffles and
crispy carrots
200/120/50/30 g [2][9][11]
125 LEI
Mușchi de vită cu ciuperci sote, sos de
unt aromat cu truffe
Beef tenderloin with sauteed
mushrooms, flavored butter sauce with
truffles
180/170/30 g [2][9][13]
120 LEI
Burger de vită cu cartofi prăjiți
Beef burger with French fries
200/150/30 g [2][9][8][13]
52 LEI

Șnițel vienez cu cartofi prăjiți și mix
de salată
Viennese schnitzel with french fries
and salad mix
200/150/50 g [1][8][13]
65 LEI

SALATE ASORTATE

Salată de ardei copți
Roasted peppers salad
160 g [11][13]
18 LEI
Salată de sfeclă roșie cu hrean
Beetroot salad with horseradish
150/10 g [2][13]
16 LEI
Mix de salată verde cu lămâie
Green salad mix with lemon
100 g [11]
16 LEI
Murături asortate (sezon)
Assorted pickles (seasonal)
150 g [11] [13]
16 LEI
Salată de roșii cu brânză telemea
Tomato salad with cheese
180/100 g [2]
16 LEI
Salată asortată de vară
Assorted summer salad
160 g [11]
15 LEI

DESERT

Ștrudel cu mere și înghețată
Apple strudel with icecream
150/50 g [1][2][8]
35 LEI

Papanași cu dulceață și smântână
Romanian Fried Cheese Doughnuts
with jam and sour cream
180 g [1][2][8]
28 LEI

Înghețată de vanilie și sos cald de
fructe de pădure
Vanilla icecream with berries
150/100 g [1][2]
29 LEI

Clătite cu dulceață sau Nutella
Pancackes with jam or Nutella
150 g [1][2][8]
18 LEI

ALERGENI

Str. Ion Creangă 2, Râșnov | 0368808866

