
SNACKS & APERITIVE

Chipsuri de creveți  100g / 12 lei

RULOURI DE PRIMĂVARĂ
Vegetale leaf  120g / 20 lei
Cu creveți snowflake  120g / 26 lei

CARTOFI ROCCA       

Cartofi prăjiți, dați la cuptor cu chili, 
piper Sichuan, bacon, cheddar și ceapă verde   
300g / 22 lei 

HALLOUMI LA GRĂTAR
Cu vinete, pâine și ulei de măsline     
150g / 27 lei

PATE DE FICAT FĂCUT ÎN CASĂ 
(PUI SAU RAȚĂ)  
Cu ceapă caramelizată, dulceață de afine și 
pâine prăjită  130g / 30 lei

DUMPLINGS/GYOZA
(rice paper) cu sos sweet chili  130g 

Vegetale  leaf 28 lei

Cu kimchi  leaf 30 lei      
Cu porc și kimchi  30 lei      
Cu porc și legume  30 lei

CREVEȚI BANG BANG    snowflake  
Creveți, sweet chili, hot chili, usturoi, 
susan  150g / 34 lei 

CREVEȚI TEMPURA   snowflake  
Creveți, Panko, sos soia sau sweet chili  
150g / 34 lei  

BUCĂTĂRIE  
THAILANDEZĂ   hourglass  15-20 min

CURRY GALBEN THAI    

CURRY VERDE THAI   

Curry galben/verde, lapte de cocos, 
lemongrass, galangal, coriandru, germeni, 
orez  350g

Vegetal leaf  40 lei 
Pui  42 lei
Halibut snowflake  47 lei
Creveți snowflake  47 lei

CURRY ROȘU THAI     
Curry roșu, lapte de cocos, chili, lemongrass, 
galangal, coriandru, germeni, orez  350g

Vegetal leaf  40 lei 
Pui  42 lei 
Halibut snowflake  47 lei
Creveți snowflake  47 lei

PAD THAI NOODLES     
Tăiței din orez, tamarind, ardei, morcov, 
edamame, ghimbir, usturoi, castane de apă, 
ou, sos soia, sos pește, alune  350g

Vegetal leaf  40 lei 
Pui  42 lei 
Porc  42 lei
Rață  47 lei
Creveți snowflake  47 lei

SUPE ASIATICE    hourglass  15-20 min

TOM KA      
Lapte de cocos,  frunze de lime, lemongrass, 
ardei, shiitake, coriandru, ulei de soia 
400 mL 

Hed — vegetală leaf  30 lei 
Gai — pui  30 lei 
Goong — fructe de mare snowflake  34 lei

TOM YUM   

Tăiței din orez, lemongrass, coriandru, 
galangal, ghimbir, usturoi, lapte de cocos, 
lime, sos pește, soia, shiitake, chili, roșii  
400 mL

Hed — vegetală leaf  30 lei
Goong — fructe de mare snowflake  34 lei

RAMEN
Tăiței japonezi, supă, sos de soia, germeni, 
praz, ou fiert și ceapă verde  400 mL
Chashu — porc  30 lei
Chiri Gyuniku — vită tocată  30 lei      
Kamo Negi — piept de rață  32 lei
Shifudo — fructe de mare snowflake  34 lei

KIMCHI RAMYUN    

Supă cu kimchi, tăiței, ardei iute, soia, ulei 
de muștar, ceapă, susan, ou fiert   
400 mL / 30 lei

SPICY MISO UDON    

Tăiței de ovăz Udon, supă, sos soia, ou fiert, 
creveți, găluște  450 mL / 38 lei

NOODLES

PINOY PANCIT CANTON
Tăiței filipinezi, ceapă, varză Nappa, 
usturoi, morcov, mazăre, soia, sos 
pește, ulei susan  350g

Vegetal leaf  40 lei
Pui  42 lei
Porc  42 lei
Creveți snowflake  45 lei

CHINESE CHOW MEIN    
Tăiței chinezești cu ou, varză,  
țelină apio, usturoi, ghimbir, morcov, 
soia, ulei susan  350g

Vegetal leaf  40 lei
Pui  42 lei
Porc  42 lei
Creveți snowflake  45 lei

Semnificațiile simbolurilor:    leaf  Vegetarian       Ușor picant       Picant      Foarte picant!    snowflake Preparat congelat    hourglass Timp estimat de preparare  
Notă:  Alergenii sunt semnalizați prin îngroșare și subliniere!

Suntem un gastropub mic, cu preparate deosebite. Fiecare fel de mâncare este pregătit 
individual, cu ingrediente de cea mai bună calitate. Vă rugăm, deci, să aveți puțină răbdare! 
Mulțumim și poftă bună!

E nevoie de timp pentru 
o mâncare delicioasă.

FUSION ASIATIC hourglass  20-25 min 

INDIAN MASALA    
Garam Masala cu pui, ardei, 
năut, coriandru, ghimbir, usturoi, 
nucșoară și orez negru   
300g / 42 lei

TERIYAKI CHICKIN
Pui, sos soia, mirin, sake de gătit, 
ghimbir, usturoi, ceapă, semințe de 
susan și orez   
300g / 42 lei

JAPANESE TUNA     snowflake
Ton roșu la grătar glazurat cu 
wasabi, sirop de ghimbir, susan 
alb, negru și verde, ghimbir murat 
și orez   
250g / 60 lei

KOREAN CUISINE
BULGOGI     

cu carne marinată, orez, ceapă, usturoi, 
morcov, praz, soia, susan  250g 

Porc  45 lei
Vită  47 lei

JAEYOK KIMCHI BOKUM     

Porc marinat cu sos coreean Galbi, kimchi, 
ceapă și orez  300g / 44 lei

KIMCHI JJIGAE     

cu kimchi, orez, gochujang, tofu, ceapă, soia, 
susan  350g

Vegetal leaf  40 lei
Porc  44 lei



DE PRIN LUME ADUNATE

Pui marocan        cu dovlecel, roșii, 
năut, caise, migdale, harissa, scorțișoară  
și orez  300g / 40 lei

JERK CARAIBIAN        

Pui marinat jerk, portocală și ciuperci 
300g / 44 lei 
Creveți marinați jerk, ananas și orez 
300g / 48 lei

Confit de rață  cu varză roșie caramelizată 
și semințe  200-250g / 46 lei

Halibut la grătar snowflake  cu miere, lime, 
usturoi și sos soia  240g / 55 lei

Caracatiță la grătar snowflake  cu ardei copți, 
usturoi și unt  220g / 85 lei  

ROMANIAN GRILL

Mici (4 buc.)  cu cartofi prăjiți și muștar  
350g / 28 lei

Cârnat afumat de casă (porc)   
cu cartofi prăjiți  350g / 28 lei

Ceafă de porc  cu cartofi prăjiți  350g / 28 lei 

Pastramă de pui  cu cartofi prăjiți și spumă 
de usturoi  350g / 30 lei

Pastramă de porc  cu cartofi prăjiți și 
spumă de usturoi  350g / 30 lei

SALATE

Salată de alge Wakame leaf   
cu oțet de orez, semințe de susan   
100g / 15 lei

Kimchi felii leaf       varză coreeană 
fermentată cu gochugaru, usturoi, ceapă, 
ghimbir, sos soia   
100g / 17 lei

Salată de mango verde leaf   
mango, mentă, coriandru, ceapă verde, 
lime, alune   
250g / 22 lei

Salată vietnameză Goi Ga  cu pui la grătar, 
morcov, varză, ceapă prăjită, ceapă verde, 
alune, sweet chili, lime și susan   
300g / 25lei

Salată coreeană Sangchu       

leaf  salată, ceapă, ceapă verde, usturoi, 
morcov, sos soia negru, gochujang, ulei de 
susan, susan   
250g / 20 lei

Cu pui  24 lei
Cu rață  27 lei

Salată Mem Saab  cu creveți, avocado, 
portocală, germeni, ardei gras, mango, 
ceapă verde, orez negru   
300g / 30 lei

GARNITURI

Salată de varză albă   
200g / 6 lei

Salată verde/iceberg cu lămâie    
150g / 8 lei

Salată de varză murată   
cu ulei de măsline și piper
200g / 8 lei

Cartofi Steakhouse    
300g / 10 lei

Orez cu legume   
150g / 10 lei

Salată de murături de casă  (în sezon)   
250g / 12 lei

Salată de vară   
roșii, castraveți, ceapă verde, ardei    
250g / 14 lei

Pâine cu semințe   
100g / 3 lei

Sosuri:  
spumă de usturoi / maioneză / sriracha / 
maioneză sriracha  
30g / 3 lei

BURGERS     hourglass  15-20 min

VITĂ BLACK ANGUS
Red galbi & kimchi — chiflă cu morcov, 
carne de vită, praz, sos galbi, mayo 
sriracha, kimchi, cartofi chinezești 
250g / 40 lei

Yellow thai ginger — chiflă cu morcov, 
carne de vită, praz, sos ghimbir, sos 
mango, mayo sriracha, cartofi chinezești   
250g / 40 lei

Black chili, lime & honey — chiflă cu 
cărbune, carne de vită, praz, sos chili, 
lime și miere, mayo sriracha, cartofi 
chinezești   
250g / 40 lei

GREEN VEGBURGER leaf 

chiflă cu morcov, fasole roșie, fasole 
albă, fasole neagră, năut, dovlecei, 
ardei, ceapă, usturoi, chimen, coriandru, 
pătrunjel, roșie, cartofi chinezești 
230g / 36 lei

HALLOUMI BURGER 
chiflă cu cărbune, brânză Halloumi, 
ceapă, roșie, ardei gras la grătar,  
cartofi prăjiți  
230g / 38 lei 

DESERT FĂCUT ÎN CASĂ

Mango Sticky Rice   
250g / 22 lei

Portokalopita  (Greek Orange Pie)   
150g / 22 lei

Înghețată de ceai verde   
120g / 16 lei

Înghețată de susan negru    
120g / 16 lei

Preparate zilnic. Întreabă 
ospătarul despre desertul zilei.

STEAK-URI DE VITĂ  hourglass  30-35 min 

IRISH
Vrăbioară  250-300g / 80 lei
Antricot  300-350g / 90 lei 
T-Bone  500-650g / 110 lei

Alege garnitura: legume sotate /  
mango salsa / legume la grătar

wifi roccawifi    pass: rocca2018        www.roccabythejar.ro       facebook /jarbarpub      instagram /roccabythejar


