
6. Platou Moldova   400g   26 lei
salată de vinete, fasole bătută, zacuscă, roșii, 

castraveți, ceapă

2. Somon marinat    200g   29 lei
somon, capere, ceapă roșie, cognac, lămâie

3. Tartar de vită   250g   49 lei
mușchi de vită, parmezan, ou prepeliță, ceapă albă, ulei trufe, 

unt, sos tabasco

4. Tartar de somon   250g   49 lei
somon, avocado, roșii cherry, ceapă roșie, lămâie

5. Platou Iberic   200g   38 lei
jamon, chorizo, pancetta

9. Sushi California   300g   43 lei
orez sushi, somon fume, alge, avocado, castraveți, ardei 

gras, susan, ghimbir murat, oțet mizkan, sos soia, wasabi

1. Hummus    270g     21 lei
năut, susan, usturoi, ulei măsline, lipie

7. Platou brânzeturi   400g   49 lei
gorgonzola, brie, brânză de capră, parmezan, stru-

guri, mere, nuci, grisine

STARTER

 Carpaccio de Vită
antricot de vită, unt, rucola, maioneză, wasabi, sos teriaki

8. Platou Libanez   400g   35 lei
hummus, cremă de iaurt, salată de vinete,

roșii, pătrunjel, lipie



11. Burrata   320g   39 lei
burrata, roșii, rucola, ulei măsline, busuioc

12. Carpaccio de vită   250g   36 lei
antricot de vită, rucola, unt, maioneză,

sos teriaki, wasabi

13. Salată de vinete   250 g   19 lei
salată de vinete, baghetă, roșii

14. Măsline pane   200g   19 lei
măsline verzi, panko

Tartar de somon
somon, avocado, roșii chery, ceapă roșie, lămâie

16. Nachos   600g   38 lei
chips tortillia, brânză cheddar, ardei gras, 

ceapă verde

10. Sushi Tempura   300g   43 lei
orez sushi, somon fume, alge, avocado, castraveți, ardei 
gras, susan, ghimbir murat, sos soia, wasabi, faină, ou

17. Avocado cu somon    300g   33 lei
somon fume, avocado, ou, fulgi de chili

18. Brânză la cuptor   400 g   35 lei
telemea, mozzarella, brânză cheddar, șuncă presată,

ciuperci, roșii, sos roșii

15. Rulouri de primăvară   350g   26 lei
foi de orez, tăiței chinezești, ceapă, ardei gras, varză, 

mix mexican, salata iceberg, usturoi,
sos sweet chili, sos soia

1. Bruschette cu roșii   250g   15 lei

2. Bruschette Anchois   300g   17 lei

3. Bruschette Prosciutto    300g   17 lei

4. Bruschette Somon Fume    300g  17 lei

5. Platou mix bruschette    600g  28 lei



MAIN COURSE
5. Burger de vită    550g   32 lei

chiflă, carne de  vită, roșii, ceapă roșie, salată Lollo 
Rossa, maioneză, sos sriracha, sos BBQ + cartofi 

prăjiți, parmezan

6. Burger vegetarian   550g   29 lei
chiflă, brânză halloumi, vinete, dovlecei, ardei copt, 

salată Lollo Rossa, maioneză, ketchup, cartofi chips, 
parmezan, pătrunjel

7. Berbecuț în bere    450g    48 lei
osso buco miel, roșii, morcov, ceapă, usturoi, rozmarin, 

bere, sos brun + cartofi prăjiți

8. Cheeseburger    550g    37 lei
chiflă, carne de vită, brânză cheddar, roșii, ceapă roșie, 
salată Lollo Rosa, maioneză, sos sriracha, sos BBQ + 

cartofi prăjiți, parmezan

1. Tăiței chinezești cu vită   350g   33 lei
tăiței, pulpă vițel, urechi de lemn, varză, ardei gras, 

morcov, ceapă, usturoi, susan alb, ulei susan,
sos stridii, sos soia  

2. Orez prăjit   300g    33 lei
orez, piept pui, ou, mix mexican, urechi de lemn, varză, 
roșii, ceapă verde, susan, ulei susan, ulei măsline, sos 

soia 

3. Bulz   400g   25 lei
mămăligă, bacon, carne garniță, brânză burduf, brânză 

telemea, ou, smântână 

4. Burger Gourmet    550g   63 lei
chiflă, mușchi de vită, bacon, brânză cheddar, ou, baby 
spanac, ceapă roșie, maioneză, sos sriracha + cartofi 

prăjiți, parmezan

Burger Gourmet
chiflă, mușchi de vită, bacon, brânză cheddar,
ou, baby spanac, ceapă roșie, maioneză,
sos sriracha + cartofi prăjiți, parmezan

9. Burger de miel    550 g    39 lei
chiflă, carne de miel, brânză halloumi, vinete, ardei 
copt, rucola, maioneză, sos asiatic, sos sriracha + 

cartofi prăjiți, parmezan



Berbecuț în bere 
osso buco miel, roșii, morcov, ceapă, usturoi,
rozmarin, bere, sos brun + cartofi prăjiți

15. Piept de pui cu iaurt si condimente
300g   33 lei

piept de pui, iaurt, lămâie, boia,
ceapă verde, condimente indiene

16. Katino Mezze    400g    37 lei
cotlet porc, brânză telemea, ciuperci, ceapă, 

usturoi, vin alb, pătrunjel, sos roșii

17. Cotlet de porc pane    400g   36 lei
cotlet porc, ou, faină, pesmet,
unt ,cartofi prăjiți, parmezan

18. Garniță cu mămăliguță   450g   39 lei
pastramă porc, cârnați semiafumați, mămăligă

19. Sarmale cu mămăliguță și smântână
400g   28 lei

varză acră, orez, pulpă de porc, bacon, ceapă, 
mămăligă, smântână, ardei iute

20. Șnițel Vienez   550g   43 lei
pulpă de vițel, pesmet, cartofi, parmezan

10. Quesadillia de pui    500g    32 lei
lipie, piept de pui, bacon, mozzarella, brânză 

cheddar, ardei gras, ceapă, unt, maioneză, sos 
sriracha + cartofi prăjiți, parmezan

11. Coaste de porc în sos BBQ  600g   43 lei
coaste de porc, sos bbq, cartofi, parmezan

12. Pui caju   400g   37 lei
piept de pui, ardei gras, caju, ceapă, usturoi, 

ghimbir, ardei iute, susan alb, ulei măsline, ulei 
susan, unt, sos soia, orez

13. Pui în sos picant   400g  34 lei
piept de pui, iaurt, usturoi, ghimbir, curry, 

turmeric, coriandru, scorțișoară, 
lămâie, unt, orez

14. Pui cu gorgonzola și nuci   400g  37 lei
piept de pui, bacon, gorgonzola, nuci, usturoi,  

vin alb, cimbrișor, cartofi piure



SUPE

SALATE
1. Supă gulaș   300g   19 lei

pulpă de vită, cartofi, morcov, chimen, 
pătrunjel, boia iute, sos roșii

1. Salată Caesar   400g   31 lei
piept de pui, bacon, file anchois, parmezan, ou, salată Iceberg, 

salată Lollo Rossa, capere, roșii cherry, lămâie

2. Salată Grecească   400g   27 lei
brânză feta, roșii, castraveți, ceapă roșie, măsline kalamata, 

ulei măsline, oregano, lămâie

2. Supă pește și fructe de mare
350g   32 lei

creveți, calamar, carne de midii, midii, vongo-
le, file de cod, roși chery, sos rosii, busuioc

3. Supa zilei   300g   18 lei

3. Salată de Vită cu Parmezan   400g   34 lei
antricot de vită, rucola, parmezan, roșii cherry, rodie, 

avocado

4. Salată cu somon   400g   31 lei
somon fume, salată Iceberg, salată Lollo Rossa, roșii 

cherry, castraveți, ceapă, mango, nuci, lămâie 

Salată de Vită cu Parmezan
antricot de vită, rucola, parmezan, roșii cherry, rodie, avocado



PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE
1. Creveți cu ulei și usturoi   350g   43 lei

creveți, roșii cherry, usturoi, ulei de măsline, vin alb, pătrunjel

2. Creveți în sos de unt   350g   43 lei
creveți, roșii cherry, usturoi, unt, vin alb, lămâie, pătrunjel

3. Midii sote   600g   39 lei
midii, roșii cherry, usturoi, ulei măsline, vin alb, lămâie

4. File cod cu cartofi prăjiți   400g   32 lei
file de cod, ou, cartofi, parmezan, pătrunjel, lămâie

Creveți în sos de unt 
creveți, roșii cherry, usturoi,
ulei de măsline, vin alb, pătrunjel



10. Lup de mare la cuptor    400/600+200g    65 lei
lup de mare, cartofi, ardei gras, roșii, ceapă, ulei măsline, 

lămâie, pătrunjel

11. Somon grill   250g   46 lei
file somon, lămâie

12. Somon în sos de lămâie    300g   46 lei
file somon, lămâie

13. Fritto misto   400g    48 lei
calamari, midii, creveți, roșii cherry, salată Iceberg,  făină, 

amidon, lămâie, busuioc

14. Platou de pește și fructe de mare  1300g   130 lei
calamari, creveți, midii, somon, vongole, scoici verzi, roșii 

cherry, salată Iceberg, usturoi, lămâie, busuioc

Doradă la cuptor
dorada, cartofi, ceapă, ardei gras,
roșii, pătrunjel, ulei măsline, lămâie

5. Doradă grill    400/600g   47 lei
dorada, lămâie, ulei măsline

6. Doradă în crustă sare   400/600g   52 lei
dorada, sare, lămâie

7. Doradă la cuptor   400/600+200g   63 lei
dorada, cartofi, ardei gras, roșii, ceapă, ulei măsline, 

lămâie, pătrunjel

8. Lup de mare grill    400/600g   54 lei
lup de mare, lămâie, ulei măsline

9. Lup de mare în crustă de sare
400/600g   57 lei

lup de mare, sare, lămâie



1. Lasagna   400g   31 lei
foi lasagna, mozzarella, parmezan, busuioc, 

sos ragu, sos roșii

2. Paste Carbonara   350g   28 lei
paste, pancetta, parmezan, ulei măsline, ou

3. Paste Arrabiata   300g   25 lei
paste, roșii cherry, usturoi, ardei iute, sos 

roșii, busuioc, pătrunjel

4. Paste Quatro Formaggi    350g   34 lei
paste, gorgonzola, brie, parmezan

PASTE

Tortelloni Ossobuco
tortelloni, parmezan, roșii cherry, usturoi

5. Paste Ragu    350g    32 lei
paste, sos ragu, sos roșii, busuioc, parmezan

6. Paste cu Fructe de Mare    350g   36 lei
paste, calamari, creveți, midii, vongole,

scoici verzi, roșii cherry, ulei măsline, vin alb, 
busuioc

*Se poate opta pentru penne/ spaghete/ tagliatelle uscate.

/porție
poți alege

Pentru doar

5lei



9. Paste cu somon   350g   36 lei
paste, file somon, roșii cherry, busuioc

10. Tortelloni Ossobuco   350g  39 lei
tortelloni, parmezan, roșii cherry, usturoi

11. Ravioli Ricotta   350g   39 lei
ravioli, brânză ricotta, parmezan, roșii cherry, 

baby spanac, usturoi, unt

Ravioli Ricotta 
ravioli, brânză ricotta, parmezan,
roșii cherry, baby spanac, usturoi, unt

7. Paste cu creveți   350g   36 lei
paste, creveți, roșii cherry, usturoi, sos roșii, busuioc, pătrunjel

8. Paste Funghi Porcini    350g   36 lei
paste, ciuperci de pădure, parmezan, usturoi, ulei de trufe



3. Risotto Funghi Porcini   400g   41 lei
orez arborio, parmezan, ciuperci de pădure, ceapă, usturoi, 

unt, ulei trufe, vin alb, busuioc

4. Risotto Primavera   400g   31 lei 
orez arborio, parmezan, roșii cherry, mazăre, ardei gras,

broccoli, sparanghel, dovlecei, vinete, morcov, ceapă 

1. Risotto milanez cu creveți   400g   39 lei
orez arborio, creveți, parmezan, roșii cherry, ceapă, usturoi, 

șofran, vin alb, busuioc 

2. Risotto cu fructe de mare   400g   41 lei
orez arborio, creveți, calamari, midii, vongole, scoici verzi, roșii 

cherry, ceapă, usturoi, unt, vin alb

5. Paella Fructe de Mare   (2 persoane)    600g   79 lei
orez arborio, creveți, calamari, midii, vongole, scoici verzi, roșii, ardei, 

mazăre, ceapă, usturoi, șofran, sos roșii

Risotto milanez cu creveți
orez arborio, creveți, parmezan, roșii cherry,

ceapă, usturoi, șofran, vin alb, busuioc 

RISOTTO



1. Frigărui de miel cu cartofi copți   450g   39 lei
frigărui miel, cartofi, varză, roșii

2. Frigărui de vită cu cartofi copți   450g   39 lei
antricot vită, cartofi, varză, roșii, ardei iute

3. Rib Eye Steak cu cartofi chips   600g    75 lei
antricot vită, cartofi

4. Bistecca Alla Fiorentina
cu legume la grătar   750g   95 lei

antricot de vită cu os, vinete, dovlecei, roșii,
ardei gras, ceapă, oțet balsamic

5. Cotlet de berbecuț
cu cartofi și ierburi aromate   450g   59 lei
cotlet de berbecuț, cartofi, rozmarin, cimbrișor

6. Cotlet de porc rack cu cartofi chips   400g   33 lei
cotlet de porc, cartofi

GRILL

Mușchi de vită cu sos de piper verde
și piure de cartofi

7. Cotlet porc cu os și funghi porcini 
cu piure de cartofi cu usturoi

și cimbrișor   500g   37 lei 
cotlet de porc, ciuperci de pădure, cartofi, 

usturoi, cognac, cimbrișor

8. Mușchi de vită chimichiuri
cu cartofi copți   450g    63 lei

mușchi de vită, cartofi, sos chimichiuri

9. Mușchi de vită cu sos de piper 
verde și piure de cartofi

450 g    63 lei
mușchi de vită, cartofi, piper verde, boia, 

cognac

10. Mușchi de vită cu sos gorgonzola
și piure de cartofi   450 g   66 lei
mușchi de vită, cartofi, gorgonzola



Platou No Pork Meal

Platou Carne
1500g   160 lei
Frigărui de miel,
frigărui de vită,

coaste de porc BBQ,
cotlet de porc rack,

cartofi chips,
salată de însoțire la alegere

GARNITURI
1. Cartofi chips   200g   9 lei
2. Cartofi copți   200g   9 lei

3. Piure de cartofi   200g   9 lei
4. Piure de cartofi cu broccoli   200g   10 lei

5. Spanac sote   200g   11 lei
6. Broccoli sote   200g   11 lei
7. Sparanghel grill   200g   19 lei

8. Orez simplu   200g   9 lei
9. Orez cu legume   200g   10 lei

orez, morcov, ardei gras, broccoli, dovlecei, unt
10. Legume grătar   200g    14 lei

vinete, dovlecei, ardei gras, roșii, ceapă, ardei iute

Platou No Pork Meal
1600g    210 lei

Rib Eye Steak,
cotlet de berbecuț,

frigărui de miel,
frigărui de vită,

cartofi chips,
salată de însoțire la alegere



1. Mix de salată verde    200g   10 lei 
salată Iceberg, salată Lollo Rosa, lămâie

2. Salată de vară   200g   10 lei
3. Salată castraveți murați   200g   10 lei

4. Salată de varză albă   200g   10 lei
5. Salată ardei copți    200g   10 lei

 

Maioneză 70 g 4 lei
Maioneză cu usturoi    70 g    4 lei

Maioneză picantă   70 g    4 lei
Muștar 70 g   4 lei

Ketckup   70 g  4 lei
Sweet chili    70 g   4 lei

Sriracha   70 g    4 lei
Iaurt   70 g    4 lei
BBQ   70 g    4 lei

Smântână    70 g   4 lei
Chimichiuri   70 g   4 lei

Asiatic   70 g   4lei
Soia    70 g    4 lei

Ardei iute  1 buc   2 lei
 

Pâine (chifle)  3 buc/120 g    5 lei
Lipie grecească 1 buc/100 g    8 lei

 

SOSURISALATE
DE ÎNSOȚIRE

Carpaccio de fructe
mix de fructe



Cremă Catalană
lapte, ou, amidon, mix fructe

1. Papanași    300g   19 lei
făină, brânză de vaci, ou, lămâie, smântână, 

dulceață

2. Clătite   200g    17 lei
faină, ou, lapte, mascarpone, crème patiseri, 
mix fructe, ciocolată, fulgi de migdale, mentă

3. Cremă Catalană    200g   17 lei
lapte, ou, amidon, mix fructe

4. Tiramisu    200g   20 lei
pișcoturi, mascarpone, ou, cafea, mix fructe

DESERT
5. Lava Cake    250g    22 lei

ciocolată, fulgi de migdală, mix fructe fresh, 
mentă, înghețată

6. Cheesecake    200g   21 lei
biscuiți digestivi, brânză dulce,
cremă fină de brânză, dulceață,

fulgi de migdale, mix fructe

7. Înghețată   350g   21 lei
pișcoturi, mix fructe fresh, fulgi de migdale

8. Carpaccio de fructe    300g    23 lei
mix de fructe


