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Povestea GRANO
GRANO s-a născut în 2006, când Giulio și Giacomo
s-au convins reciproc că bucătăria de calitate avea un
viitor strălucit în București. În 2007 Giulio s-a mutat
aici și un an mai târziu, cam acum 10 ani, a deschis
GRANO, primul magazin de delicatese italian. Când
Nanni li s-a alăturat în 2012 a adăugat energia
necesară în momentul când am început să devenim cu
adevărat un restaurant. De atunci am lucrat constant
la visul de a fi un loc cald, confortabil, unde găsești
mâncare bună care te bucură.
Ceea ce ne împinge zilnic să devenim mai buni este
calitatea. Ne place pentru noi, așa că nu am putea să
vă oferim nici vouă nimic mai prejos. Pâinea noastră
cu maia este făcută zilnic cu o drojdie tradițională
veche de mai bine de 100 de ani, pe care am adus-o
din Italia. Ingredientele noastre ajung și ele proaspete
din Italia cu regularitate. Uleiul și condimentul
balsamic de pe masa voastră sunt chiar ce trebuie să
fie (DOP), iar parmezanul reggiano este maturat cel
puțin 18 luni.
Dacă vă inspiră ce facem și ați dori mâncarea
noastră la următoarea voastră petrecere sau la un
eveniment pe care îl organizați, întrebați-ne, ne
bucurăm mult să fim de ajutor.
Putem să onorăm și comenzi speciale din Italia, dacă vă doriți
ceva ce nu avem acum în magazin.

Vă rugăm să ne spuneți dacă aveți alergii sau
intoleranțe.
Alergenii peste care puteți da la noi sunt: gluten,
crustacee, ouă, pește, arahide, soia, lapte, migdale,
alune de pădure, nuci, fistic, țelină, muștar, moluște,
dioxid de sulf, lupin.

Bauturi
Apa
Aqua Carpatica / Frizzante 0.3 | 9
Aqua Carpatica / Frizzante 0.75 | 18

Sucuri
Suc proaspăt de portocale | 20
Limonadă (plată sau carbogazoasă) | 15
Limonadă Bio / Aranciata Bio / Gassosa Bio / Fi-Ga / Chino / Cedrata | 15
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Fanta | 10
Sanbitter/ Crodino | 8

Bere artizanala | 17
Local

Bere fara alcool | 12
Tuborg

Spritz Aperol | 27
Aperol, Prosecco, Apă minerală, Portocală

Antipasti
Torta salata ricotta e spinaci | 30
Tartă sărată cu spanac, brânză ricotta, ouă și parmezan

Caponata di Verdure Mediterranee e Feta | 40
Cartofi, vinete, dovlecei, roșii, ceapă și brânză feta

Melanzana alla Parmigiana | 40
Vinete, mozzarella, roșii, busuioc și parmezan

Vitello Tonnato della Tradizione | 50
Carne de vițel cu sos de ton

Carpaccio di Vitello | 48
Carpaccio de vițel, pesto de rucola, maioneză cu trufe

Burrata | 54
Burrata din Andria, rucola și roșii cherry

Tagliere Salumi / Formaggi / Misto | 57
Selecție de mezeluri și/sau brânzeturi (250g)

Digestivo | 20
Limoncello artigianale / Grappa / Amaro/ Amaretto

Cafea & co.

Salads

Espresso / Lungo | 10
Cappuccino | 12
Caffelatte | 12
Ceai & infuzii | 13

Caprese | 34
Mozzarella de bivoliță, roșii și busuioc

Insalatona Mediterranea | 52
Salată verde, rucola, roșii cherry, mozzarella de bivoliță și ton

Coperto | 5
Ulei de măsline Coratina extravirgin, condiment balsamic DOP, sare de Cervia,
piper negru, pâine proaspătă de casă cu maia

Insalata Melanzana | 42
Mix de salată, vânătă coaptă, ardei, castravete, ceapă

Primi

Secondi

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino | 37

Calamari alla Griglia| 67

Spaghetti cu usturoi, ulei de măsline și fulgi de chilli

Calamari la grătar cu mix de salată, roșii cherry, lămâie, pătrunjel, usturoi și ulei de măsline

Penne alla Donata | 37

Pesce in Padella | 67

Penne cu sos de roșii, ceapă, busuioc și ulei de măsline

Peștele proaspăt al zilei (somon, biban sau ton) servit cu legume de sezon

Spaghetti all’Amatriciana | 42

Porchetta al Forno| 67

Spaghetti cu sos de roșii, guanciale și vin alb

Piept de porc la cuptor servit cu legume de sezon

Paccheri Passati in Padella con Pomodorini, Mozzarella e Basilico | 42

Cotoletta alla Milanese | 72

Paccheri cu roșii cherry, mozzarella și busuioc

Vițel în crustă de ou și pesmet, cu cartofi noi la cuptor

Spaghetti Carbonara | 42

Insalata di Polpo| 72

Spaghetti din grâu dur (timp de fierbere 10 min.) cu ou, parmezan și guanciale

Caracatiță la grătar,cartofi noi, măsline negre, roșii cherry

Penne Quattro Formaggi | 42

Tagliata di Manzo | 87

Penne cu parmezan, gorgonzola, mozzarella și taleggio

Vrăbioară de vită, cartofi noi, rucola, roșii cherry și sos bearnaise

Tortellini con Mortadella e Prosciutto | 47
Tortellini făcuți în casă umpluți cu Mortadella și Prosciutto serviți în sos de unt și salvie

Tagliatelle al Ragu’ | 47

Garnituri

Tagliatelle cu carne măcinată de vită, vițel și porc

Lasagna al Ragu’ | 47
Lasagna cu carne măcinată de vită, vițel și porc

Cavatelli Pesto Basilico | 47
Paste făcute în casă cu pesto din busuioc, ulei de măsline, parmezan și pinoli, cu cartofi fierți și fasole verde

Ravioli Farciti alla Crema Tartufata con Salsa di Parmigiano e Porri | 57
Ravioli de casă cu cremă de trufe în sos de parmezan cu praz

Paccheri Passati in Padella con Gamberi e Zucchine | 62
Paccheri cu creveți și dovlecei

Risotto del Giorno
Risotto-ul zilei
(min. 2 pers.)

Patate in padella con Rosmarino | 19
Cartofi la tigaie cu rozmarin

Verdure alla Griglia | 19
Legume la grătar

Insalata Mista | 22
Salată verde, rucola, roșii cherry

Verdure al Forno | 22
Cartofi la cuptor copți în unt

