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Mic Dejun
Breakfast

Omletă şuncă şi caşcaval 160 gr 12 lei
(ouă, şuncă presată, caşcaval)

Omelette with ham and cheese

(eggs, ham, pressed cheese)

Omletă ţărănească 200 gr 13 lei
(ouă, ceapă, ardei gras, roşii, mărar, telemea, bacon)

Rustic omelette

(eggs, onion, capsicum, fresh tomatoes, cheese, bacon, spices) 

Omletă simplă sau cu verdeaţă 120 gr 10 lei
Omelette

Omletă cu ciuperci şi caşcaval 160 gr 12 lei
(ouă, ciuperci, caşcaval)

Omelette with mushrooms and cheese

(eggs, mushroom, pressed cheese)

Ouă ochiuri 2 buc 8 lei
Fried poached eggs

Ouă fierte 2 buc 8 lei
(ouă)

Boiled eggs

(eggs)

Ouă bătute cu bacon, caşcaval şi mărar 160 gr 12 lei
(ouă, bacon, caşcaval, ,mărar)

Srambled eggs with bacon, cheese and dill

(eggs, bacon, cheese, dill)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Salate Aperitiv
Appetizers Salads

Salată cu pui 460 gr 19 lei
(salatã verde, roşii, castraveţi, focacia, piept de pui, măsline, boabe de porumb, lămâie)
Chicken Salad

(lettuce, fresh tomatoes, cucumbers, focaccia, chicken breast, olives, corn, lemon)

Salată bulgărească 400 gr 18 lei
(salatã verde, roşii, castraveţi, şuncă presată, ou  fiert, măsline, brânză telemea)
Bulgarian Salad

(lettuce, fresh tomatoes, cucumbers, ham, boiled egg, olives, cheese)

Salată cu ton 500 gr 27 lei
(salatã verde, roşii, castraveţi, focacia, boabe de porumb, ton, ceapă roşie, lămâie, hrean)
Salad with tuna

(lettuce, fresh tomatoes, cucumbers, focaccia, corn, tuna, red onion, lemon, horseradish)

Salată cu somon marinat 460 gr 39 lei
(salată valeriană, salatã verde, merişoare confiate, somon marinat, andive, sfeclă roşie, 
roşii cherry, măsline verzi, crutoane, morcov)
Salad with marinated salmon

(valerian salad, lettuce, cranberry, marinated salmon, endive, beetroot, cherry tomatoes, green olives, croutons, 
carrot)

Salată mixtă 300 gr 28 lei
(salată iceberg, verde, rucolla, mere confiate, măsline, roşii, boabe de porumb, lămâie)
Mix salad

(iceberg lettuce, green, rucolla, candied apples, olives, tomatoes, corn, lemon)

Dressing miere cu muștar       50 gr      4 lei
Dressing honey with mustard

Dressing iaurt cu leurdă 50 gr      4 lei
Dressing yogurt with leurda

Dressing citrice (mandarină și lime)  50 gr    5 lei
Dressing citrus fruits (tangerine and lime)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Paste
Pasta

Chop Suey cu pui 300 gr 22 lei
(spaghete, piept de pui, ciuperci, parmezan, smântână lichida, peperoncino)
Chop Suey with Chicken

(spaghetti, chicken, mushrooms, parmesan cheese, heavy cream, peperoncino)

Penne tricolore cu fructe de mare 310 gr 46  lei
(penne tricolore, caracatiţă, surimi, midii, creveţi, calamar, parmesan, sos de usturoi, lămâie)
Penne tricolore with sea food

(penne tricolors, octopus, surimi, mussels, shrimp, calamari, parmesan, garlic sauce, lemon )

250 gr 19 leiPenne quatro formaggi 
(penne, mozzarella, brie, emmentaler, gorgonzola)

250 gr 34 leiPenne cu somon marinat
(penne, marinated salmon, parmesan, mozzarella)

300 gr 25 lei

Spaghete alla Carbonara în coş de parmezan 300 gr 25 lei
(spaghete, bacon, parmezan, ouă, smântână dulce, coş de parmezan)
Spaghetti alla Carbonara in parmesan basket

(spaghetti, bacon, parmesan, eggs, sweet sour cream, parmesan basket)

Spaghete Milaneze în coş de parmezan 300 gr 27 lei
(spaghete, bacon, parmesan, ciuperci, coş de parmezan)
Spaghetti Milaneze in parmesan basket

(spaghetti, bacon, parmesan, mushrooms, parmesan basket)

Spaghete Bolognesse în coş de parmezan 300 gr 26 lei
(spaghete, carne tocată, parmezan, coş de parmezan, mirodenii)
Spaghetti Bolognesse

(spaghetti, mince, parmesan, parmesan basket, spices)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.

Penne cu mânătărci în cos de parmezan
(penne, mânătărci, parmezan, coş de parmezan)
Penne with flap mushrooms in parmezan basket (penne, 
flap mushrooms, parmezan)
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Gustări Reci
Cold startrs

600 gr 31 leiPlatou brânzeturi 
(caşcaval afumat, brânză telemea, brânză burduf, brânză gorgonzola, emmentaler, 
brie, măsline negre, roşii, castraveţi, ceapă roşie, struguri)

Cheese plateau

(smoked cheese, cheese, romanian cheese “brânză de burduf”, gorgonzola cheese, 
emmentaler, brie, fresh tomatoes, cucumbers, red onion)

Tartine cu somon marinat 420 gr 34 lei
(pâine baghetă, somon marinat, unt, capere, salată verde)

Marinated salmon tarts

(baguette bread, marinated salmon, butter, capers, lettuce)

Zacuscă de legume  ca acasă 200 gr 13 lei
Vegetable stew homemade

Gustare ţărănească 550 gr 28 lei
(salam uscat, slănină, muşchiuleţ afumat, brânză telemea, brânză burduf, roşii, 
castraveţi, măsline, ceapă roşie, muştar)

Traditional snack

(salami, bacon, smoked tenderloin, cheese, romanian cheese “brânză de burduf”, fresh 
tomatoes, cucumbers, olive, red onion, mustard)

Gustare ţărănească de iarnă (de sezon) 600 gr 45 lei
(caltaboş oltenesc, tobă ţărănească, zacuscă “de casă” în sos de parmezan,  
şorici, şunculiţă, caş afumat, măsline, brânză de burduf, telemea, castraveţi, roşii, ceapă roşie) 

Traditional winter snack (available only in cold seasons)

(oltenian speciality sausage, drum peasant, vegetable stew in parmesan cart, rind, traditional ham, smoked cheese, 
olives, romanian cheese “brânză de burduf”, fresh tomatoes, cucumbers, red onion) 

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Gustări Calde
Hot starters

350 gr 19 leiBruschete cu mozzarela 
(pâine baghetă, mozzarella, roşii, busuioc, usturoi) 

Bruschetta with mozzarella 

(baguette bread, mozzarella, tomatoes, basil, garlic)

Bruschete cu mozzarela şi măsline 400 gr 20 lei
(pâine baghetă, mozzarella, roşii, busuioc, usturoi, măsline)

Bruschetta with mozzarella and black olives

(baguette bread, mozzarella, tomatoes, basil, garlic, olives)

Mămăliguţă cu brânză şi smântână 450 gr 16 lei
(mămăliguţă, brânză telemea, smântână)

Polenta with cheese and sour cream

(polenta, cheese, sour crem)

Bulz la cuptor 350 gr 28 lei
(mămăliguţă, brânză de burduf, ou ochi)

Baked Bulz

(polenta, romanian cheese “brânză de burduf”, poached eggs)

Caşcaval pane 200 gr 20 lei
(caşcaval, pesmet, ouă)

Fried cheese 

(pressed cheese, bread crumbs, eggs)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.

700 gr 27 lei

700 gr 28 lei

Burger de vită
(chiftea carne de vită, sos maioneză, muştar, chiflă, ceapă, roşii, castraveţi muraţi, cartofi prăjiţi, salată verde, brânză cedar) 

Beef burger

(beef meatball, mayonnaise sauce, mustard, bread, onion, tomatoes, pickled pickles, french fries, green salad, cedar cheese)

Burger de vită cu ou ochi
(chiftea carne de vită, ou ochi, sos maioneză, muştar, chiflă, ceapă, roşii, cartofi prăjiţi, salată verde, brânză cedar) 

Beef burger with fried egg

(beef meatball, fried egg, mayonnaise sauce, mustard, bread, onion, tomatoes, french fries, green salad, cedar cheese) 
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Ciorbe
Soups

Borș de pește (Produs disponibil doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică) 400 gr 15 lei
(crap,ceapă, morcov,ardei gras, orez, bors/zeamă de varză, verdeată)

Fish borsch (Product only available on Fridays, Saturdays and Sundays)

(carp, onions, carrots, bell peppers, rice, cabbage / juice, vegetables)

Supă “Gulaș“ 400 gr 26 lei
Gulaș soup

Ciorbă burtă 400 gr 15 lei
(burtă vită, usturoi, ceapă, ouă, ulei, morcov, ţelină, păstârnac, smântână, gogoşari muraţi)
Beef tripe soup

(belly beef, garlic, onion, eggs, oil, carrots, celery, parsnip, cream, pickled peppers )

Ciorbă de văcuţă 400 gr 14 lei
(carne vită, ceapă, cartofi, roşii, ardei gras, morcovi, ţelină, păstârnac, mazăre, fasole verde)
Traditional beef soup

(beef, onions, potatoes, tomatoes, peppers, carrots, celery, parsnip, peas, green beans )

Ciorbă de perişoare 400 gr 14 lei
(carne tocată de porc, borş magic sau zeamă varză murată, orez, ţelină, morcovi, ouă, ceapă, verdeaţă)
Meatball soup

(minced pork , pickled cabbage borscht magic or juice, rice, celery, carrots, eggs, onions, green)

Ciorbă de fasole 300 gr 12 lei
(fasole boabe, ceapă, roşii ,ardei gras, morcovi, ţelina, păstârnac, leuştean, cimbru) 
Bean soup
(beans, onions, tomatoes, peppers, carrots, celery, parsnip, lovage, thyme)

Ciorbă fasole cu afumătură 400 gr 14 lei
(carne de porc afumată, ceapă , roşii, ardei gras, fasole boabe, morcovi, ţelină, păstârnac, cimbru, leuştean)
Bean soup with smoked ham 
(smoked pork  meat, onions, tomatoes, peppers, beans, carrots, celery, parsnip, thyme, lovage)

Ciorbă de curcan cu tăiţei 400 gr 14 lei
(pulpă curcan, ceapă, ouă, ardei gras, morcovi, ţelină, păstârnac, borş magic, tăieţei, 
verdeaţă) Turkey soup with noodles

(turkey leg, onion, eggs, pepper, carrots, celery, parsnip, magical broth, noodles, greens)
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Ciorbă legume 300 gr 10 lei
(ceapă, cartofi, roşii, ardei gras, morcovi, ţelină, păsârnac, fasole verde, mazăre, verdeaţă)
Vegetables soup
(onions, potatoes, tomatoes, peppers, carrots, celery, păsârnac, green beans, peas, greens)

Supă cremă de ciuperci şi crutoane 300 gr 14 lei
(ceapă, ciuperci, morcovi, ţelină, grandcucina, crutoane pâine) 
Creamy mushroom soup and croutons

(onions, mushrooms, carrots, celery, grandcucina, bread croutons)

Preparate tradiţionale
Traditional dishes

Iahnie de fasole 300 gr 14 lei
(fasole boabe, mărar, cimbru)

Baked beans

(beans, dill, thyme)

Ciolan cu fasole  800 gr 38 lei
(ciolan afumat cu os, fasole boabe, mărar, cimbru)

Pork and beans

(smoked ham bone, beans, dill, thyme)

Varză călită 300 gr 13 lei
Chilled cabbage

Varză cu ciolan 800 gr 37 lei
(ciolan afumat cu os, varză, foi de dafin, mărar)

Cabbage with pork

(smoked ham with bone, cabbage, bay leaf, dill)

Varză călită cu cârnaţi de porc 500 gr 29 lei
(varză, cârnaţi de porc, foi de dafin, mărar)

Chilled cabbage with smoked pork sausage

(cabbage, pork sausages, bay leaf, dill)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Tochitură 550 gr 31 lei
(pulpă porc, cârnaţi de porc, ouă, piept de pui dezosat, brânză telemea, mămăliguţă)

Stew

(pork meat, pork sausagesepper, egg, chicken breast, cheese, polenta)

Pomana porcului cu mămăliguţă 470 gr 27 lei
(ceafă de porc, mămăliguţă, sos de usturoi)

Alms pork with polenta

(pork neck meat, polenta)

Pui la ceaun cu mămăliguţă şi mujdei 700 gr 28 lei
(pui, mămăliguţă, sos de usturoi)

Pot chicken with polenta and garlic sauce

(chicken, polenta, garlic sauce)

Carne la garniţă 400 gr 29 lei
(mămăliguţă, pastramă de porc)

Garn Meat

(polenta, pork pastrami)

Carne la garniţă cu ouă alergate 460 gr 30 lei
(ouă, mămăliguţă, pastramă de porc)

Garn meat with scrambled eggs

(eggs, polenta, pork pastrami)

Creier la capac 300 gr 27 lei
(creier de porc, ouă, mărar, lămâie)

Cover brain

(pig brain, eggs, dill, lemon)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Preparate cu carne de pui
Chicken dishes

Cocoşel de munte la cuptor cu sos de vin 700 gr 59 lei
(cocoşel de munte, mămăliguţă, mirodenii)

Baked mountain chicken in  wine sauce

(mountain chicken, polenta, spices)

Piept de pui tras la tigaie cu legume 350 gr 27 lei
(piept de pui, ceapă roşie, ardei gras, ciuperci, vinete, dovlecel)

Pan fried chicken breast with vegetables

(chicken breast, red onion, green pepper, mushrooms, eggplant, zucchini)

Saramură de pui cu mămăliguţă 600 gr 27 lei
(pulpă de pui dezosată, saramură, mămăligă)

Brine chicken

(boneless chicken leg, brine, polenta)

Piept de pui cu sos de gorgonzola 330 gr 27 lei
(piept de pui, gorgonzola cu ciuperci, smântână Gran Cucina)

Chicken breast with gorgonzola sauce

(chicken breast, mushrooms, gorgonzola, Gran Cucina cream)

Piept de pui cu sos de vin şi usturoi 220 gr 25 lei
Chicken breast in wine and garlic sauce

Şniţel de pui 200 gr 19 lei
(piept de pui, făină, ouă)

Breaded Chicken Schnitzel

(chicken breast, flour, eggs)

Ficăţei pui 300 gr 18 lei
(ficăţei de pui, sos de usturoi)

Cover chicken liver

(chicken livers, garlic sauce)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Preparate cu carne de porc
Pork dishes

Şniţel de porc pane 200 gr 21 lei
(cotlet de porc, pesmet, ouă)

Breaded Pork Schnitzel 

(pork chops, bread crumbs, eggs)

Coaste de porc marinate şi rumenite cu cartofi la cuptor 600 gr 45 lei
(coastă de porc, cartofi, mozzarella, caşcaval, sos marinat, sos barbecue, verdeaţă)

Marinated and roasted pork ribs with baked potatoes stuffed with cheese

(pork chops, potatoes, mozzarella cheese, marinara sauce, barbecue sauce, green) 

Preparate cu carne de vită
Beef dishes

Tigaie picantă de vită 450 gr 45 lei
(muşchi de vită, ciuperci , dovlecei, ceapă, sos de soia, peperoncino, ardei gras, vinete)

Frying spicy beef

(sirloin, mushrooms, zucchini, onion, soy sauce, peperoncino, pepper, eggplant)

Muşchiuleţ de vită cu sos gorgonzola 
şi cherry cu busuioc  350 gr 69 lei
(muşchiuleţ de vită, gorgonzola, unt, smântână Grand Cucina, roşii cherry)

Beef fi llet with gorgonzola sauce and cherry with basil

(tenderloin of beef, gorgonzola, butter, Gran Cucina cream, cherry tomatoes)

Muşchiuleţ de vită cu ciuperci şi ghimbir 400 gr 73 lei
(muşchi de vită, mânătărci, ghimbir, ciuperci)

Beef fillet with wild mushrooms and ginger

(beef, cep mushrooms, ginger, mushrooms)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Muşchiuleţ de vită cu sparanghel şi piper roz 350 gr 75 lei
(muşchi de vită, sparanghel verde, piper roz) 
Beef with pink pepper and asparagus
(beef, green asparagus, pink pepper)

Muşchiuleţ de vită cu foie gras, piure de cartofi şi cherry 400 gr 
(muşchi de vită, pepites foie gras, piure de cartof, roşii cherry)
Beef chop with foie gras, mashed potatoes and cherry
Beef, foie gras, potato purée, cherry tomatoes

Preparate din peşte
Fish dishes

370 gr 49 lei

600 gr 38 lei

File somon la tigaie cu legume crocante 
(somon, roşii cherry, dovlecei, morcov, sparanghel, ridichii, mazăre, tzatziki) 
Salmon file with crispy vegetables
Salmon, cherry tomatoes, courgettes, carrot, asparagus, radishes, peas, tzatziki

Saramură de crap cu mămăliguţă 
Carp in brine with polenta

Medalion somon în crustă de seminţe 
cu cartofi aromatizaţi 400 gr 41 lei
(somon, cartofi, mac, seminţe de floarea soarelui decojite, boia iute, muguri pin, susan) 
Medallion of salmon in potato crust with aromatic seeds
(salmon, potato, poppy seeds, sun ower seeds hulled, cayenne pepper, pine nuts, sesame)

Biban de mare prăjit pe pat de dovlecel, vânătă şi susan 420 gr    50 lei
(biban de mare, vinete, dovlecel, susan, salata valeriană)
Sea Perch faithfully eggplant, zucchini and sesame
(sea bass, eggplant, pumpkin, sesame, valerian salad)

400 gr 47 leiDoradă regală la cuptor cu legume sotate 
(doradă, ardei, dovlecel, brocoli, ciuperci, verdeata)
Bream baked with sauteed vegetables 
(bream, peppers, zucchini, broccoli, mushrooms, green)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.

Preparate din carne de miel/oaie
Lamb / mutton dishes

650 gr 34 lei
Pastramă de oaie la tuci
(pastramă de oaie, mirodenii, vin alb, cognac, mamliguta, varză murată)  
Sheep pastrami coocked in a cast-iron kettle
(sheep pastrami, spices, white wine, cognac, mamliguta, pickled cabbage)

450 gr 55 lei
Cotlet berbecut cu cartofi și usturoi
(cotlet berbecuţ, mirodenii, usturoi, cartofi, ceapă, pătrunjel, merişoare) 
Mutton chops with potatoes and garlic
(lamb chops, spices, garlic, potatoes, onion, parsley, cranberry)

89 lei
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Păstrăv prăjit cu lămâie 100 gr 17 lei
Fried trout with lemon

Păstrăv la grătar cu lămâie 100 gr 17 lei
Grilled trout with lemon

Somon la grătar cu lămâie 100 gr 20 lei
Grilled salmon with lemon

Crap prăjit cu lămâie 100 gr 19 lei
Fried carp with lemon

File şalău pane 230 gr 28 lei
Fried perch fillets

Preparate din fucte de mare
Sea Fruits dishes

Paella  300 gr 59 lei
(calamar, caracatiţă baby, midii, creveţi, orez cu legume, pătrunjel)

Paella

(squid, baby octopus, mussels, shrimp, rice with vegetables, parsley)

Calamar pane cu sos tzatziki 200 gr 27 lei
(calamar, sos tzatziki)

Fried squid with lemon

(calamar, tzatziki sauce)

Creveţi cu orez sălbatic și salată valeriană, 400 gr 85 lei 
file anchois și seminţe de pin  
(creveţi, orez sălbatic, salată valeriană,  file anchois, sâmburi de pin) 

Shrimp salad with wild rice and valerian salad, fi le anchovies and pine nuts 

(shrimp, wild rice, valerian salad,  le anchovies, pine kernels)  

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Preparate din raţă
Duck dishes

320 gr 80 leiFoie gras cu scoici Saint Jacques şi pară cu vin 
(foie gras, Saint Jack`, foietaj, cognac, vin alb, usturoi, pară) 

Foie gras with Saint Jacques scallops and peeled with wine

(foie gras, Saint Jack` , pastry , cognac , white wine , garlic, pear)

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.

400 gr 58 lei
Foie gras cu dulceaţă de ceapă 
roşie şi ardei copt cu smochină  
(foe gras, ardei capia, smochine, ceapă roşie)

Foe gras with red onion jam and sweet ripe figs

(foe gras, bell peppers,  gs, red onion)

55 lei

55 lei

Pulpă de raţă cu cartofi franţuzesti şi sos barbeque  440 gr 
(pulpă de raţă, cartofi, sos barbeque) 

Pulp of duck with french fries and barbecue sauce

(pulp of duck , potatoes, barbeque sauce)

Pulpă de raţă cu varză călită  440 gr 
(pulpă de raţă, varză călită) 

Duck leg with cooked cabidge

(duck leg with cooked cabidge)

43 leiPulpă de raţă cu sos barbeque  370 gr 
(pulpă de raţă, sos barbeque) 

Pulp of duck with french fries and barbecue sauce (pulp of duck , potatoes, barbeque 

sauce)



- 16 -

Preparate la grătar
Grilled meat

200 gr 59 leiMuşchi vită 
Beef tenderloin

Frigărui de vită cu cartofi la cuptor şi caşcaval 400 gr 64 lei
(vită, cartofi, caşcaval)

Baked beef with baked potatoes and cheese

(beef, potatoes, cheese)

Frăgărui de pui 250 gr 22 lei
(piept de pui, ciuperci, ardei gras, ceapă)

Chicken Barbecue

(chicken breast, mushrooms, peppers, onions)

Piept pui 180 gr 21 lei
Chicken breast

Pulpe pui dezosate 180 gr 21 lei
Boneless chicken legs

Ceafă de porc 200 gr 21 lei
Pork nape

Ceafă afumată de porc 200 gr 23 lei
Smoked pork nape

Cotlet afumat de porc 200 gr 21 lei
Smoked pork chops

Scăriţă afumată de porc 220 gr 23 lei
Pork smoked ladder

Scăriţă de porc 220 gr 22 lei
Pork ladder

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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190 gr 22 leiPastramă afumată de porc 
Pork pastrami

Cârnaţi de porc cu muştar 180 gr 20 lei
Pork sausages whit mustard

Cârnaţi de porc în maţ de oaie cu muştar 180 gr 20 lei
Pork sausage in sheepskin with mustard

Mititei buc 4 lei
Romanian speciality „Mititei“

Pastramă de oaie cu mămăliguţă şi 
murături ţărăneşti  570 gr 28 lei
Lamb pastrami with polenta and peasant pickles

Platoul casei 700 gr 68 lei
(2 persoane)  
(cotlet afumat, cârnaţi de porc, pastramă de oaie, scăriţă de porc, piept de pui,  
ciupercuţe, mămăliguţă, murături -gogoşari, castraveţi, gogonele, conopidă, varză)

House Plateau

(2 persons)  
(smoked pork chops, pork sausages, lamb pastrami, pork ribs, chicken breast, mushrooms, 
polenta, peppers, pickles- capsicums, cucumbers, tomatoes, cauli ower, cabbage)

Garnituri
Side dishes

Cartofi  ţărăneşti 250 gr 11 lei
(cartofi , bacon, ardei gras, ceapă)

Traditional potatoes

(potatoes, bacon, peppers, onions) 

Cartofi  gratinaţi 300 gr 12 lei
(cartofi , caşcaval, mirodenii)

Gratin potatoes

(potatoes, cheese, spices)



- 18 -

200 gr 7 leiCartofi  prăjiţi 
Fries

250 gr 7 leiCartofi  natur 
(cartofi , unt, pătrunjel) 
Boiled potatoes
(potatoes, butter, parsley)

200 gr 8 leiPiure de cartofi 
(cartofi, unt, lapte dulce, mirodenii) 
Mashed potatoes 
(potatoes, butter, milk, spices)

200 gr 10 leiOrez cu legume 
(orez, legume, şofran)
Rice pilaf with vegetables 
(rice, vegetables, saffron)

200 gr 12 leiLegume la grătar 
(ciuperci, ardei gras, dovlecel, vinete, ceapă roşie, roşii cherry) 
Grilled vegetables
(mushrooms, peppers, zucchini, eggplant, red onion, cherry tomatoes)

Ciuperci la grătar 200 gr 10 lei
Grilled mushrooms

200 gr 9 leiCartofi copţi în jar 
(cartofi , unt, verdeaţă) 
Potatoes baked on hot coals
(potatoes, butter, greens)

200 gr 7 lei

200 gr 10 leiBuchet de legume 
(broccoli, conopidă, baby morcov, unt) 
Bouquet of vegetables
(broccoli, baby carrots, butter)

250 gr 8 lei

Cartofi wedges cu boia dulce 
(cartofi mari prăjiti, boia)
Potato wedges with sweet paprika

(Big french fries coated with sweet paprika)

Cartofi wedges cu usturoi 
(cartofi mari prăjiti, usturoi)
Potato wedges with garlic

(Big french fries, garlic)
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Salate
Salad

230 gr 18 leiSalată valeriană cu roşii cherry şi măsline verzi 
Valerian salad with cherry tomatoes and green olives

Salată ţărănească 250 gr 10 lei
(roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă, telemea)

Rustic salad

(tomatoes, cucumbers, peppers, onions, cheese)

Salată de roşii şi castraveţi 200 gr 8 lei
Tomato and Cucumber Salad

Salată verde 200 gr 11 lei
(salată verde, ceapă, roşie, lămâie)

Green salad

(lettuce, onion, tomatoe, lemon)

Salată de castraveţi cu mujdei, smântână şi mărar 200 gr 10 lei
Cucumber salad with garlic, sour cream and dill

Salată varză albă cu morcov 200 gr 7 lei
Cabbage salad with carrots

Salată de murături ţărăneşti asortate 200 gr 11 lei
(gogoşari muraţi, castraveţi muraţi, gogonele, varză acră, morcov, conopidă)

Rustic assorted pickles salad

(pickled cucumbers, pickled peppers, pickled tomatoes, pickled cabbage, carrote)

Salată de gogoşari/castraveţi muraţi  200 gr 11 lei
Salad green peppers / pickles

Salată de bureţi de fag 200 gr 13 lei
(pleurotus, sos usturoi)

Pleurotus mushrooms salad

(pelurotus mushrooms, garlic sauce)
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Salată de sfeclă roşie cu hrean 200 gr 8 lei
Beetroot salad with horseradish

Salată de roşii cu brânză telemea 200 gr 8 lei
Tomato salad with cheese

Salată de ceapă roşie  200 gr 6 lei
Red onion salad

Salată de vară (de sezon) 400 gr 13  lei
(salată verde, roşii cherry, castraveţi, ridichii, ceapă, ardei gras, măsline negre) 

Summer salad (on season)

(lettuce, cherry tomatoes, cucumbers, radishes, onions, green peppers, black olives) 

Desert
Dessert

Cremă de zahăr ars 220 gr 11 lei
(lapte, ouă, zahăr, esenţe)

Cream burnt sugar

(milk, eggs, sugar, fragrances)

Îngheţată asortată 230 gr 19 lei
(îngheţată vanilie, fistic, cacao, fructe de pădure, pepene galben, beţişor  finetti, topping)

Assorted Icecream

(vanilla ice cream, pistachio, cocoa, berries, yellow melon, Finetti stick, topping)

Salată de fructe proaspete  300 gr 15 lei
(mere, portocale, banane, kiwi, ananas, struguri, topping)

Fruits salad in pineapple basket 

(apple, oranges, banana, kiwi, pineapple, grapes, topping)

Mere cu îngheţată şi scorţişoară 300 gr 19 lei
Apple with icecream and cinnamon

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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150 gr 18 lei

Creme brulee 210 gr 15 lei

100 gr 18 leiLava cake de ciocolată 
(ciocolată, cacao, ou, unt)

(chocolate, cocoa, egg, butter)

120 gr 18 lei Panna cotta 
(cremă Inglese, baton de vanilie, fructe de pădure)

(Inglese cream, vanilla stick, berries)

300 gr 21 leiPapanaşi cu dulceaţă de afine şi smântână 
Donuts with blueberry jam and sour cream

Papanaşi cu Finetti 300 gr 20 lei
Donuts with Finetti

Clătite cu dulceaţă de afine 220 gr 11 lei
Pancakes with blueberry jam

Clătite cu Finetti 220 gr 11 lei 
Pancakes with chocolate

Clătite cu miere şi nucă 240 gr 12 lei
Pancakes with honey and nuts

Clătite cu brânză dulce şi stafide 280 gr 18 lei
Pancakes with sweet cheese and raisins

Clătite Siciliene  280 gr 21 lei 
(clătite, miere, nucă, ciocolată, îngheţată)

Sicilian pancakes

(pancakes, honey, nuts, chocolate, icecream)

*de sezon * seasons

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.

Carrot cake

morcovi, făină, nuci, ouă, scorţişoară, stafide, zahăr brun, unt, 

cremă de brânză
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Pizza
Pizza

29 26

20 21

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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22 21

22 22

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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21 25

24

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.



- 25 -

17 18

1224

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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29 24

1420

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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9

9

9

9
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12

În funcţie de complexitatea preparatului şi/sau numărul 
de comenzi, timpul minim de servire este de 30 min.
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Şorici (de sezon)  Pork rind 100gr 13 lei 

Pâine  Bread 80 gr 2 lei 

Pâine prăjită Fried bread 80 gr 2 lei

Mămăliguţă  Polenta 200 gr 3 lei

Mujdei de usturoi Garlic sauce 100 gr 3 lei

Ardei iute Pepper  buc. 2 lei

Smântână  Sour cream 100 gr 4 lei

Sos de roşii Tomatoes sauce 50 ml 3 lei

Hrean  Horseradish 50 gr 4 lei

Lămâie  Lemon 100 gr 3 lei 

Unt  Butter 10 gr 3 lei 

Dulceaţă  Jam 20 gr 4 lei 

Lapte  Milk 200 ml  5 lei

Telemea de vacă  Cow Cheese 50 gr 3 lei

Brânză de burduf Cheese 50 gr 5 lei 

Şuncă presată Juicy ham 50 gr 5 lei 

Şunculiţă Traditional ham 50 gr 5 lei

Muşchi file Pork loin 50 gr 6 lei

Bacon 50 gr 4 lei

Salam uscat  Dry salami 50 gr 5 lei

Măsline negre  Black olives 50 gr 4 lei

Mozzarella 100 gr 5 lei

Boabe de porumb  Mais corn 50 gr 2 lei

Prosciutto crudo 20 gr 4 lei

Gorgonzola 20 gr 4 lei

Sos barbecue  50 gr      4 lei

Pastramă de pui  50 gr 5 lei

Sos tzatziki  50 gr    4 lei

Tobă ţărănească*  Romanian speciality 100 gr 7 lei

Produse extra
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Caltaboş oltenesc*  Oltenian speciality 100 gr 7 lei

Parmezan  Parmesan 50 gr 5 lei

Maioneză  Mayonnaise 50 gr 3 lei

Brânză dulce  Sweet cheese 50 gr 4 lei

Muştar  Mustard 50 gr 2 lei

Usturoi crud Fresh garlic 10 gr 4 lei

Banane  Bananas 180 gr 4 lei

Frişcă  Cream 20 gr 2 lei

Brie 20 gr 1 lei

Emmentaler 20 gr 4 lei

Rosii  Tomatoes 100 gr 3 lei

Valeriană  Valerian 50 gr 5 lei

Brocolli 100 gr 4 lei

File anchoise 50 gr 14 lei

Roşii cherry Tomaoes Cherry 100 gr 5 lei

Rucola Rocket salad 50 gr 5 lei

Finetti 50 g 5 lei





Comenzi şi rezervări: 0745.994.345
www.curteavechekm0.ro
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