
FOR HUNGERDacă vă știți alergic(ă) la unul  
din ingredientele de mai jos,  
vă rugăm informați personalul:

• Ouă și produse derivate;
•  Lapte și produse derivate, 

inclusiv lactoză;
•  Pește sau parvalbumină  

și produse derivate;
• Crustacee și produse derivate;
• Moluște și produse derivate;
• Arahide;
•  Nuci (migdale, alune, nuci, 

caju, nuci pecan, brazils, fistic, 
nuci de macadamia și nuci de 
Queensland);

• Semințe de susan și derivate;
•  Glutte (grâu, secară, orz, ovăz, 

sau hibride);
• Drojdie;
• Soia și produse derivate;
• Țelină;
• Ceapă;
• Morcov;
• Muștar;
• Ardei iute;
• Lupin;
•  Dioxid de sulf și sulfiți  

(la o concentrație de mai mult 
de 10 ppm).

If you know you are allergic to one 
of the ingredients listed below, 
please notify our personnel:

• Eggs and derivatives;
•  Milk and derivatives, including 

lactose;
•  Fish or parvalbumin and 

derivatives;
• Shellfish and derivatives;
• Molluscs and derivatives;
• Peanuts;
•  Nuts (almonds, peanuts, nuts, 

cashew, pecan nuts, brazils, 
pistachios, macadamia nuts, 
Queensland nuts);

• Sesame seeds and derivatives;
•  Gluten (wheat, rye, barley, 

oatmeal or hybrids);
• Yeast;
• Soy and derivatives;
• Celery;
• Onion;
• Carrot;
• Mustard;
• Chili;
• Lupin;
•  Sulfur dioxide and sulfites  

(at a higher concentration than 
10 ppm).



APERITIV / STARTER

TARTAR DE TON PICANT /  
SPICY TUNA TARTARE, 180 gr  68 lei
cu piure de avocado, vinegretă de soia  
cu ghimbir și ridichi crocante / with avocado  
puree, ginger soy vinaigrette and crispy radishes 

TARTAR DE SOMON /  
SALMON TARTARE, 180 gr 62 lei
cu avocado, castravete, lime și mure /  
with avocado, cucumber, lime and blackberry

BURATA CU SALATĂ DE SFECLĂ COAPTĂ /  
BURRATA WITH OVEN BAKED  
BEETROOT SALAD, 300 gr 54 lei
și nuci caramelizate, mere verzi, mentă,  
vinegretă de chimen / and caramelized walnuts,  
green apples, mint, caraway vinaigrette 

SALATĂ CAESAR / CAESAR SALAD, 280 gr  27 lei
cu salată Romain, crutoane, dressing cu anșoa,  
parmesan, usturoi copt / with Romain salad,  
croutons, dressing with anchovies,  
parmigiana and oven baked garlic  

Extra creveți / Extra shrimps  15 lei
Extra piept de curcan la grătar /  
Extra turkey breast   9 lei

MIX DE SALATE CU CREVEȚI LA GRĂTAR /  
MIX OF SALADS WITH SHRIMPS, 250 gr  38 lei
și roșii cherry coapte, ciuperci albe  
și dressing cu trufe / with oven baked  
cherry tomatoes, white mushrooms and truffle puree

SALATĂ VERDE RAW / RAW GREEN SALAD, 200 gr  16 lei
cu dressing de miere, ridichi crocante  
și ceapă verde / with honey dressing,  
crispy radish and green onions

SUPE / SOUPS

CREMĂ DE ȚELINĂ CU CHIPSURI DE PĂSTÂRNAC  
ȘI TRUFE / CELERY CREAM SOUP WITH PARSNIP  
CHIPS AND TRUFFLE, 350 gr 31 lei 
țelină, păstârnac, ceapă, usturoi, unt, smântână, ulei de trufe / 
celery, parsnip, onion, garlic, butter, cream, truffles oil

SUPĂ DE CURCAN CU TĂIȚEI /  
TURKEY SOUP WITH NOODLES, 350 gr  33 lei 
piept de curcan, morcovi, porumb, pătrunjel,  
ceapă, ardei gras, țelină, tăiței / 
Turkey breast, carrots, corn, parley, onion,  
peppers, celery, noodles 

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE
ȘNIȚEL NIDO / NIDO SCHNITZEL, 400 gr 65 lei
din mușchi de vită, Panko, semințe de dovleac,  
cartofi copți cu plante aromate /  
beef fillet, Panko, pumpkin seeds,  
baked potatoes with aromatic herbs

FILLET MIGNON DE PORC /  
PORK FILLET MIGNON, 320 gr 51 lei
cu orez basmati, ciperci Pleurotus saute  
și sos Diablo / with basmati rice,  
Pleurotus mushrooms and Diablo sauce

PULPĂ DE RAȚĂ CONFIT /  
DUCK LEG CONFIT, 350 gr 75 lei
cu orez sălbatic, morcov caramelizat  
și sos demiglace cu portocală / with wild rice,  
caramelized carrots and demiglace sauce with orange

PIEPT DE CURCAN LA GRĂTAR /  
GRILLED TURKEY BREAST, 350 gr 48 lei
cu broccoli și sparanghel saute /  
with broccoli and asparangus saute

FILLET MIGNON DE VITĂ /  
BEEF FILLET MIGNON, 280 gr 115 lei
spanac, cartof confiat,  
sos demiglace cu reducție de Porto /  
spinach, potatoes confit and demiglace sauce  
with Porto wine reduction

FILE DE TON LA GRĂTAR / TUNA STEAK, 300 gr 95 lei
cu piure de păstârnac și salată de ardei copți/  
with parsnip puree and baked peppers salad

SOMON SAUTE / SALMON SAUTE, 350 gr 64 lei
cu glazură de ghimbir cu lămâie, cartofi  
zdrobiți cu ceapă și salată de ierburi aromatice /  
with ginger lemon glaze, onion potatoes  
and spices salad

PIPERCHI, 400 gr 31 lei
tigaie de legume cu telemea de oaie  
și leuștean verde / vegetables hot stir  
with sheep cheese and fresh lovage 

PASTE PROASPETE CU CREVEȚI /  
SHRIMPS FRESH PASTA, 400 gr 38 lei
în sos de vin alb cu unt, ardei copt și usturoi /  
In white wine sauce with butter,  
oven baked peppers and garlic

SPAGHETE POMODORI, 400 gr 32 lei
cu sos marinara, rosii cherry, parmesan și busuioc /  
with marinara sauce, cherry tomatoes,  
parmigiana and basil

DESERT
PAVLOVA, 200 GR 29 LEI

CHEESECAKE CU PRALINE  
ȘI CIOCOLATĂ, 220 GR 29 LEI* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și conțin TVA.


