
SUPE
SUPĂ CREMĂ de CIUPERCI de PĂDURE* 300 ml - 24  

SUPĂ FRANȚUZEASCĂ de CEAPĂ 300 ml - 26  
GAZPACHO 300 ml - 22 

SUPĂ de CASTRAVEȚI cu IAURT 300 ml - 22 

 

STARTER
MINI-TACO MEXICAN  250/50 gr - 35

Lipie, carne de vită, brânză Cheddar, fasole roșie, roșii, 
jalapeno, porumb, ceapă verde, coriandru, avocado / salsa verde  

MINI-TACO VEGETARIAN  250/50 gr - 32
Lipie de porumb, pastă de fasole roșie, porumb, 

avocado, ceapă roșie, coriandru, jalapeno / salsa verde
DUO HUMMUS 250/50 gr - 30

Năut, tahini, ardei kapia copt, busuioc, lime / lipie crocantă
CREVEȚI  150/50/50 gr - 35

Creve�* sote / sos de unt cu lămâie / baghetă  
QUICHE de SOMON 250 gr - 28

Tartă franțuzească cu somon

  

 

 

SPECIALITĂȚI de PUB
BURGER DISTRIKT 42 300/150/50 gr - 45

Burger îmbrăcat cu sos Cheddar, chi�ea de carne de vită și miel, 
rucola, brânză de capră, jalapeno, castrave� marina� / 

carto� prăji� / sosul chef-ului & sos barbeque 
BURGER CLASIC 300/150/50 gr - 43

Burger de vită, îmbrăcat în sos Cheddar, jambon, roșie, 
castrave� marina�, ceapă roșie / carto� prăji� / 

sosul chef-ului & sos barbeque 
SANDWICH cu VITĂ SLOW COOKING 250/150/50 gr - 35

Baghetă, fâșii de vită, fasole roșie, mix de salată, 
roșii / carto� prăji� / sos demi-glace 

SANDWICH VEGETARIAN 250/150 gr - 31
Baghetă, amestec de legume în s�l mexican și hummus / carto� prăji�

FISH & CHIPS 180/100/50 gr - 39
File de cod în Panko / chips-uri de carto� dulci / sosul chef-ului

ȘNIȚEL de VITĂ îmbrăcat 
în SOS CHEDDAR 250/50/20 gr - 43

Șnițel din pulpă de vită / sos Cheddar / salată de micro-greens
ȘNIȚEL de CURCAN îmbrăcat 

în SOS GORGONZOLA  200/50/150 gr - 40
Șnițel din piept de curcan / sos Gorgonzola / carto� noi cop� 
NACHOS CON CARNE 200/100/50/50/50 gr - 38

Nachos / carne de vită / guacamole / salsa de legume, 
jalapeno / servit cu 3 sosuri
BURRITO 400 gr - 37

Lipie, carne de vită, carto�, sos Cheddar, fasole roșie, roșii, ceapă verde

SPECIALITATEA CHEF-ului
  

   Distrikt-Free / Parola: distrikt

SALATĂ 
SALATĂ DISTRIKT 42 220/50/30 gr - 37

Mix de salată, micro-greens, avocado, ravioli de sfeclă cu brânză de capră, 
dressing de lime cu wasabi, nuci / foccacia / gravlax de somon 

SALATA CHEF-ului 250/50/20 gr - 35
Cannelloni de dovlecel umplut cu hummus, morcov marinat, 

roșii cherry, mix salată, mix semințe / foccacia / dressing
SALATĂ CAESAR 250/70/50 gr - 35

Salată Iceberg, crutoane / piept de curcan / dressing Caesar
SALATĂ ITALIANĂ 200/50/50/20 gr - 37

Mix de salată, mango, roșii cherry, 
castrave�, citrice / crutoane / creve� / dressing 

SALATĂ în STIL BAVAREZ 300/20 gr - 35
Carto� �er�, salată, ceapă verde, ceapă roșie, 
ridiche, bacon / dressing de maioneză spicy

SALATĂ SPANIOLĂ 220/50/30/20 gr - 37
Mix de salată, porumb copt, fasole roșie, anșoa, 

roșii, ardei gras / crutoane / jamon iberico / salsa verde

COTLETE de MIEL de NOUA ZEELANDĂ*, 
cu CIUPERCI de PĂDURE SOTE, 

PIURE de CARTOFI DULCI, 
BRÂNZĂ de CAPRĂ COAPTĂ și SALATĂ de 
MICRO-GREENS 170/30/100/60/40 gr - 120

 

Produsele din meniul nostru pot con�ne sau con�n alergeni alimentari
și urme ale acestora: gluten, pește, arahide,  alune de pădure, crustacee, moluște, 

soia,  ouă, lapte, țelină, muștar, susan.  
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DESERTURI
   TORT cu MOUSSE de ZMEURĂ ÎNVELIT 

în CIOCOLATĂ NEAGRĂ 170 gr - 25

CHEESECAKE cu 
JELEU de CAMPARI 170 gr - 23

SORBET de FRUCTE 120 gr - 21

ÎNGHEȚATA CASEI DISTRIKT 42 150 gr - 21
Întreabă ospătarul despre sor�mentele disponibile    

AMUSE BOUCHE
GRAVLAX DE SOMON 

SERVIT pe PAT de SALATĂ  100/50 gr - 24
Somon marinat, salată / sosul casei 

JAMON IBERICO SERVIT 
cu SALSA de ROȘII  100/80/70 gr - 31 

Jambon spaniol / servit cu salsa de roșii / foccacia 
MĂSLINE MARINATE 100/50 gr - 18

Măsline marinate în casă / foccacia 

  

 

 

GRILL
T-BONE STEAK SERVIT cu SPARANGHEL SOTE 

& SOS DEMI-GLACE 350/150/50 gr - 110
T-bone* / sparanghel sote / sos demi-glace 

ANTRICOT de VITĂ SERVIT cu CIUPERCI de PĂDURE SOTE 
& CARTOFI NOI COPȚI  400/150/50/50 gr - 75

Antricot / carto� noi cop� / ciuperci de pădure sote / salsa verde 
PIEPT de CURCAN SERVIT cu LEGUME 

pe PLITĂ AROMATIZATE  180/200/20 gr - 42
Piept de curcan / legume pe plită aroma�zate / sos de lămâie 

COASTE de PORC CARAMELIZATE  400/150/100/50 gr - 55
Coaste marinate / carto� prăji� / porumb copt / sos barbeque 

COASTE de VIȚEL 350/150/100/50 gr - 75
Coaste de vițel* / carto� cop� / porumb copt / sos demi-glace 

   
    

PASTE și RISOTTO 
TAGLIATELLE PRIMAVERA 350 gr - 39

Paste fresh, sos de roșii, dovlecel, ardei gras, 
morcov, ciuperci de pădure, roșii cherry 

TAGLIATELLE cu CREVEȚI 320 gr - 46
Paste fresh, creve�*, dovlecel, sparanghel, roșii, sos rose 

SPAGHETE CARBONARA 350 gr - 42
Spaghete fresh, guanciale, ou, parmezan 

RISOTTO cu CIUPERCI 320 gr - 42
Riso�o, ciuperci de pădure*, parmezan

RISOTTO cu SPARANGHEL și CREVEȚI 350 gr - 44
Riso�o, sparanghel, creve� Black Tiger*, parmezan

RISOTTO FORMAGGI 320 gr - 42
Riso�o, Gorgonzola, Camembert, parmezan, Brie, Cheddar

PEȘTE
HALIBUT pe PLITĂ 170/150/20 gr - 65

File de halibut / piure de carto� dulci, ghebe sote / sos de lămâie 
COD ALB  170/100/80 gr - 47

File de cod alb / piure de mazăre / salsa mediteraneană 
LUP de MARE 180/150/20 gr - 52

File de lup de mare / piure de mazăre, zucchini, sparanghel / sos de lămâie  
CREVEȚI în PANKO 200/50/50 gr - 42

Creve� Black Tiger* / mix de salată / sos de wasabi
CARACATIȚĂ GĂTITĂ în STIL SPANIOL 150/150 gr - 84

Caraca�ță marinată în casă / carto� aroma�za� cu boia afumată 
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