SUPE – Soup
Supa zilei (soup of day) - 17
Supă cremă de țelină cu brânză roquefort (celery soup) 300ml - 19
Supă de legume (Vegetables soup) 300ml - 17
GUSTĂRI - Appetizers
Pizza panne (100g) - 6
Focaccia cu parmezan și rozmarin (200/50g) (focaccia with cheese and rosemary) - 20
Focaccia cu mozzarella (200/150) - 20
Cremă de brânză cu verdețuri, pizza pane, salată (100gr/1buc/10gr) - 15
(cream cheese, pizza pane, salad )
Foie gras de rață (60gr) (duck foie gras) - 38
Prosciutto (100 gr) - 24
Tartar de somon cu rucola și dressing (100 gr) (salmone tartare with rucola and dressing) - 19
Tartar de ton cu avocado (tuna tartar with avocado) - 38
Carpaccio de pește spadă ( sword fish carpaccio ) - 35
Avocado cu creveți (avocado and shrimps) - 48
Creveți cu usturoi, ulei de măsline și salată (100gr/10gr) (shrimps, garlic, salad) - 32
Ciuperci la grătar ( grilled mushrooms ) - 10
Ficăței de pui cu salată verde și dressing (Chicken liver with lettuce and dressing) - 19
Dovlecel (zucchini) - 15
Conopidă (cauliflower) - 15
Salată de vinete cu roșii (eggplant with tomatoes) - 12
Salată de caracatiță (octopus salad) - 34
Haloummi la grătar (grilled haloummi cheese) - 36
DE LA FERMA – From farm
Pulpe de pui cu ciuperci de pădure și smântână - 24
(Chicken thighs with forest mushrooms and cream)
Piept de pui cu sos de brânză - 28
(Chicken breast with cheese cream)
Piept de pui cu sos pesto, mascarpone și roșii - 26
(Chicken breast with pesto sauce, mascarpone and tomatoes)
Pulpe de pui cu legume - 24
(chicken thighs with vegetables)
Curcan cu chilli - 34
(turkey breast with chilli sauce)
Mușchiuleț de porc cu cașcaval - 28
(pork with cheese)
Mușchiuleț de porc cu trufe - 38
(pork with truffles)
Tagliata de rață cu rucola, grână și roșii- 38
(Tagliatelle with sliced duck)
Mușchi de vită cu ardei - 59
(stir fried beef with peper)
Black Angus - 120
Nodino de vițel de lapte - 78
(calf milk nodino)
PEȘTE – Fish
Calcan în folie la cuptor (turbot) 100 gr - 16
Halibut cu ceapă caramelizată (halibut with caramelized onions) 200 gr - 48
Dorada file (bream fillet) 100 gr - 18
Calamari și creveți prăjiți (fried calamari and shrimps) 300 gr - 48
Somon cu sos teriyaki (salmon) 200gr - 44
Scoici (oysters) 300 gr - 39
Ton (tuna fish) 200 gr - 72
Sole meunier (sole) 500 gr - 98
PASTE
Spaghete cu fructe de mare (spaghetti with seafood) - 48
Gnochi făcute în casă cu gorgonzola și mascarpone (home - made gnocchi) - 36
Tagliatelle cu smântână și ciuperci de pădure (Home-made tagliatelle with cream and forest mushrooms) - 32
Spaghetti pomodoro basilico (Spagetti with fresh tomato) - 23
Penne cu mozzarela, spanac și ciuperci (Penne, mozzarela, spinach, mushrooms) - 28
Tagliatelle cu trufe (Tagliatelle with truffles) - 38

GARNITURI - Garnishments
Cartofi la cuptor cu rozmarin (Baked potatoes with rosemary) - 7
Cartofi cu unt și smântână (Potatoes with butter and cream) - 9
Cartofi prăjiți (French fries) - 7
Pireu (Mashed potatoes) - 7
Mazăre cu bacon (Peas with bacon)- 15
Brocoli cu usturoi și peperoncino (Broccoli with garlic and peperoncino) - 12
Spanac cu parmezan și unt (Spinach with Parmesan cheese and butter) - 10
Spanac românesc (Romanian Spinach) - 10
Risotto cu creveți și dovlecel (shrimps rice and zucchini) - 32
Risotto cu fructe de mare (rice with seafood) - 42
Risotto cu brie și prosciutto (rice with brie and prosciutto) - 28
Risotto cu ciuperci de pădure (rice with forest mushrooms) - 26
DESERT - Desserts
Prăjitura casei (House’s special cake) - 17
Clătite speciale (special pancakes) - 17
Bezea cu mascarpone și fructe (Pavlova) - 17
Sufle de ciocolată cu înghețată de vanilie (chocolate souffle, ice cream) - 17
BĂUTURI – Drinks

BAUTURI ALCOOLICE - 50 ml

Apă Carpatica 500 ml - 6
Apă San Benedetto 750 ml - 8
Espresso - 6
Cappuccino - 8
Ceai infuzie Suki - 8
Limonadă 500 ml - 12
Fresh 200 ml - 12
Clementina 330 ml - 8
Ice tea 330 ml - 8
Tonic Water 330 ml - 8
Coca Cola 330 ml - 6
Red Bull - 12

Aperol spritz-36
Ardbeg-30
Beluga-20
Hendriks-25
Hennesy-20
Laphroaig-25
Martell-20
Palinca-8
Prosecco-24
Unicum-11
Metaxa-11
Campari-11
Bailey s-11
Jagermeister-11
Zacapa-25

Bere Grolsch - 10
Bere Ursus 330 ml - 6
Bere St. Stefanus 330 ml - 14
Bere Timișoreana 400 ml - 8
PIZZA

Margherita - sos rosii, mozarela, oregano - 24
Tonno - sos rosii, mozarela, ceapa verde, ton, oregano - 30
4 Formaggi - sos de rosii, mozzarella, brie, gorgonzola, cascaval - 40
Fantasia - sos de rosii, mozarela, sunca, salam, bacon - 38
Vegetaria - sos rosii, mozarela, dovlecel, vinete, ciuperci, ardei - 30
Tartufo - mozarela, fontina, bacon, trufe negre, germeni - 55
Prosciutto crudo - sos de rosii, mozarela, prosciutto crudo, rucola - 38
Salami - sos de rosii, mozarela, salam - 32
Rucola - sos de rosii, mozarela, grana, rucola, rosii chery - 32
Primavera – mozarela, mozarela caprese, busuioc - 32
Funghi porcini – sos rosii, mozarela, ciuperci padure - 36
Prosciutto porcini –sos rosii, mozarela, prosciutto, ciperci padure - 44
SALATE - Salads
Salată de verdețuri cu dressing (salad with dressing) - 18
Salată cu ton ventresca (tuna salad ) - 45
Salată grecească (Greek salad) - 18
Salată verde, usturoi, zahăr (Green salad, garlic, sugar) - 8
Salată de murături (Salad pickles) - 8
Salată de spanac, brânză de capră, ou (spinach salad, goat cheese, egg) - 24
Salată de roșii, morcovi, apio, ardei (tomatoes, carrots, apio, pepper) - 24
Salată de anghinare, ciuperci, brânză asiago (salad of artichoke, mushrooms, cheese) - 40
Salată de pui, avocado, bacon, dressing (salad of chicken, avocado, bacon, dressing) - 44

