


“Ana” Salad
Foie Gras, pear, blueberries, walnuts, 
Camembert cheese, Misticanza salad

Duck soup with 
homemade noodles

Turbot fillet with white radish, 
pumpkin puree and purple potatoes

Argentina Beef Tagliata
Argentina Beef, arugula, Cherry tomatoes, 
new potatoes, Vinaigrette dressing

House cake “ Ana” with mint sauce

ANA HOTELS CHEFS 

Salată “Ana” 
Ficat de raţă, pară, coacăze, nuci, 
brânză Camembert, salată Misticanza

Supă de raţă 
cu taiţei de casă

File de Calcan 
cu ridichie albă, piure de dovleac și 
cartofi mov

Argentina Beef Tagliata 
vită Argentina, rucola, roșii cherry, 
cartofi noi,  vinegretă

Prăjitura casei “Ana” cu sos de mentă

150 g  |  100 g  |  80 g

80 Lei  

350 g

30 Lei  

200 g  |  100 g  |  30 g

95 Lei  

250 g  |  350 g  |  30 g

125 Lei  

150 g  |  20 g

30 Lei  

Signature DishSignature Dish



TRIO STARTER
Foie grass with cherries, Prosciutto with 
olive paste and smoked salmon with 
Philadelphia cheese and salmon roe.

BURRATA SALAD
Ruccola salad, burrata, tomatoes, red 
onion thin slices and Ruccolla served 
with Grilled Ciabatta 

CROWNE CLUB SANDWICH
Tender grilled chicken, fried egg, crispy 
bacon, plum tomato and mayonnaise, 
served with French Fries

BLACK ANGUS BBQ BURGER
Black Angus minced Beef, served with 
lettuce, tomato and a mixture of bacon 
with crispy onion and BBQ sauce, with 
French fries

CROWNE BURGER SPECIAL
Grilled ground meat Prime beef with a 
mixture of cheddar cheese, onion, bacon, 
gherkins, jalapenos, tomatoes on a 
sesame bun, served with French fries

STARTER TRIO
Ficat de raţă cu dulceaţă de vișine,
Prosciutto cu pastă de măsline,                            
somon fumé cu icre de somon și 
brânză Philadelphia

SALATĂ BURRATA         
Salată ruccola, Burrata, roșii și ceapă 
roșie feliată subţire și ruccolla servită 
peste o felie de Ciabatta prăjită

CROWNE CLUB SANDWICH        
Piept de pui la grătar, ou prăjit, 
bacon crocant,  roşii şi maioneză, 
servit cu cartofi prăjiţi

BLACK ANGUS BBQ BURGER       
Carne de vită Black Angus, servită cu 
salată, roșii, bacon cu ceapă crocantă 
și sos BBQ , cartofi prăjiţi

CROWNE BURGER SPECIAL        
Carne de vită Prime, servit cu brânză 
Cheddar, ceapă, bacon, castraveciori, 
ardei iute şi roșii peste o chiflă cu susan, 
alături de cartofi prăjiţi

80 g |  80 g  |  80 g  

65 Lei  

200 g |  60 g  |  40 g  

55 Lei  

450 g   

55 Lei  

450 g   

65 Lei  

450 g   

60 Lei  

LET’S BEGIN OUR CULINAR JOURNEY



SALATĂ CROWNE VEGETARIANĂ       
Salată verde, baby spanac, avocado, 
castraveţi, roșii cherry, ardei roșu și verde, 
ceapă roșie, ridichi și dressing de lămâie

SALATĂ PINE CU PUI         
Piept de pui la grătar, servit cu mix de 
salată verde, avocado, castravete feliat, 
roșii cherry și dressing de rodii cu 
muguri de pin

SALATĂ GRECEASCĂ         
Castraveţi, roşii, brânză Feta, ceapă roșie, 
măsline Kalamata, frunze de salată, 
asezonate cu oregano, ulei de măsline  
servită cu crutoane

SALATĂ CAESAR CU PUI         
Piept de pui la grătar, salată romană, 
crutoane, anşoa, parmezan ras, 
bacon crocant şi sos Caesar cremos

CROWNE VEGETARIAN SALAD
Green salad, baby spinach, avocado, 
cucumbers, cherry tomatoes, red and 
green  bell peppers, red onions, red 
radish and lemon dressing

CHICKEN PINE SALAD
Mixed green salad, avocado, cucumber, 
cherry tomatoes, grilled chicken and 
pomegranate dressing and roated pine 
nuts

GREEK SALAD
Cucumbers, tomatoes, feta cheese, red 
onions Kalamata olives, lettuce seasoned 
with salt, oregano, olive oil, served with 
croutons 

CHICKEN CAESAR SALAD
Romaine lettuce, grilled chicken, 
croutons, anchovies, Parmesan shavings, 
crunchy bacon, creamy Caesar dressing

300 g   

50 Lei  

300 g   

45 Lei  

300 g   

50 Lei  

300 g   

45 Lei  

CREAMY SALAD SOUP
Creamy salad soup with 
baby spinach chips

COUNTRY HEN SOUP         
Chicken soup served with homemade 
noodles, vegetables and chicken bites

SUPĂ CREMĂ DE SALATĂ        
Supă cremă de salată cu chips-uri de  
baby spanac

SUPĂ DE CASĂ DE GĂINĂ
Supă de găină, cu legume și 
tăieţei gătiţi în casă  

300 g   

20 Lei  

300 g   

25 Lei  

TOSSED & MINGLED

SOUPS



PENNE PASTA
Penne pasta with colored cherry tomatoes 
and baby spinach

LINGUINNI PASTA
Linguinni pasta with 
cherry tomatoes and shrimps

STIR FRY CHINEESE EGG NOODLES / RICE
Egg noodles or rice with beef, vegetables in 
an Asian sauce and fried egg

PINE RISOTTO WITH ROASTED PINE NUTS
With spinach paste, goat cheese and 
parmesan crust

300 g   

40 Lei  

300 g   

50 Lei  

350 g   

45 Lei  

300 g   

45 Lei  

PENNE         
Paste Penne cu roșii cherry multicolore 
și baby spanac

LINGUINNI         
Paste Linguinni cu 
roșii cherry și creveţi

TĂIŢEI CHINEZEȘTI / OREZ       
Tăiţei de ouă sau orez cu vită, 
legume, sos asiatic și ou prăjit 

PINE RISOTTO CU MUGURI DE PIN      
Risotto cu piure de spanac, brânză de 
capră și crustă de parmezan

TERIYAKI GRILLED SAALMON
Served with baby spinach and 
ginger dressing

BLACK MUSSELS WITH THAI SAUCE
With coconut milk, ginger, lemon grass, 
cherry tomatoes, spinach and white wine

TUNA STEAK « FELLOW FIN TUNA »
Served with pineapple sauce and 
peas puree

SOMON LA GRĂTAR CU SOS TERIYAKI     
servit cu baby spanac și 
dressing de ghimbir

MIDII CU SOS THAILANDEZ       
cu sos din lapte de cocos, ghimbir, 
lemon gras, rosii cherry, baby spanac 
și vin alb

FILE DE TON « YELLOW FIN TUNA »
Servit cu sos de ananas și 
piure de mazăre

300 g   

70 Lei  

200 g |  100 g  | 30 g   

70 Lei  

150 g |  120 g  | 30 g   

85 Lei  

FROM THE SEA

PASTA & RISOTTO



GRILLED ARGENTINIAN BEEF TURNEDOS
Served with Chimichuri and grilled 
seasonal vegetables

GRILLED PORK CUTLETS TOMAHAWK
Served with bell pepper sauce, Noisette 
potatoes and spinach salad

SLOW BRAISED CHICKEN BREAST
Chicken breast in forest mushroom sauce, 
served with Truffle mashed potatoes 

MUȘCHI DE VITĂ ARGENTINA, LA GRĂTAR     
servit cu sos Chimichurri și 
legume de sezon la grătar

COTLET DE PORC CU OS, LA GRĂTAR      
Servit cu sos de ardei gras, 
cartofi Noisette și salată de spanac 

PIEPT DE PUI, GĂTIT LENT        
în sos de ciuperci de pădure, servit cu 
piure de cartofi cu trufe

180 g | 100 g | 30 g   

100 Lei  

200 g | 100 g | 40 g   

70 Lei  

350 g   

65 Lei  

Legume la grătar cu usturoi și ierburi    

Cartofi gătiţi cu unt și ierburi     

Salată mixtă de grădină     

Orez gătit la abur     

Grilled vegetables with garlic and herbs

Buttered potatoes with herbs

Mini garden green salad

Steamed rice

120 g   
20 Lei  

120 g   
20 Lei  

120 g   
20 Lei  

120 g   
20 Lei  

SOMETHING EXTRA 

FROM THE LAND



BELGIAN CHOCOLATE TART
Served with mint sauce

TIRAMISU
Layers of biscuit glaze with coffee, 
topped with mascarpone cheese cream

FRESH FRUIT PLATTER
Sliced seasonal fruits

INTERNATIONAL CHEESE PLATTER
with grissini, fresh fruits, chutney, 
walnut bread

TARTĂ DE CIOCOLATĂ BELGIANĂ 
Servită cu sos de mentă

TIRAMISU 
Straturi de pișcoturi însiropate în cafea 
și cremă fină de mascarpone

PLATOU DE FRUCTE PROASPETE 
Fructe proaspete de sezon, feliate

PLATOU DE BRÂNZETURI INTERNAŢIONALE 
Servit cu grisine, fructe proaspete, 
chutney de fructe şi pâine cu nuci 
 

200 g   

35 Lei  

200 g   

25 Lei  

400 g   

30 Lei  

200 g   

55 Lei  

GUILTY PLEASURES



CREAMY SALAD SOUP
Creamy salad soup with 
baby spinach chips

TERIYAKI GRILLED SAALMON
Served with baby spinach and 
ginger dressing

FRESH FRUIT PLATTER
Sliced seasonal fruits

SUPĂ CREMĂ DE SALATĂ        
Supă cremă de salată cu 
chips-uri de baby spanac

SOMON LA GRĂTAR CU SOS TERIYAKI      
servit cu baby spanac și 
dressing de ghimbir

PLATOU DE FRUCTE PROASPETE       
Fructe proaspete de sezon, feliate

300 g   

20 Lei  

300 g   

70 Lei  

400 g   

30 Lei  





Rezerve at:  021 202 1114


