GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Dacă nu primiţi bonul ﬁscal, aveţi obligaţia să-l solicitaţi
În cazul unui refuz, aveţi dreptul de a beneﬁcia de bunul achiziţionat
sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia
Solicitaţi şi păstraţi bonurile ﬁscale pentru a putea participa la
extragerile lunare şi ocazionale ale loteriei bonurilor ﬁscale
Este interzisă înmânarea către un client a altui document,
care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, fără bonul ﬁscal
Pentru a semnala nerespectarea obligaţiilor legale
ale operatorilor economici, puteţi apela gratuit, non-stop:
serviciul TelVerde al Ministerului Finanţelor Publice 0800.800.085

Aceste drepturi şi obligaţii sunt stabilite prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale.

Preparatele noastre pot conține unul sau mai multe din următoarele ingrediente,
care fac parte din grupele recunoscute de alergeni
(conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000)
1. Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz,
ovăz, grâu spelţ, grâu mare sau hibrizi ai acestora) şi
produse derivate
2. Crustacee şi produse derivate.
3. Ouă şi produse derivate.
4. Peşte şi produse derivate
5. Arahide şi produse derivate.
6. Soia şi produse derivate
7. Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
8. Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus
communis L.), alune de pădure (Corylus avellana),
nuci (Juglans regia), anacarde (Anacardium

-8-

occidentale) nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.)
K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), ﬁstic
(Pistacia vera), nuci de macadamia şi nuci de
Queensland (Macadamia ternifolia) şi produse
derivate
9. Ţelină şi produse derivate.
10. Muştar şi produse derivate.
11. Seminţe de susan şi produse derivate.
12. Dioxid de sulf şi sulﬁţi în concentraţii de peste 10
mg/kg sau 10 mg/litru
13. Lupin şi produse derivate.
14. Moluşte şi produse derivate.

* Vă rugăm ca la plasearea comenzii să speciﬁcați ospătarului ingredientele la care
sunteți alergici, pentru a le putea evita

Meniu ve an
Chiar dacă măcelarul fasonează numai carne,
am gândit o opțiune și pentru cei care iubesc mâncarea vegetariană.
Ca să ﬁți toți mesenii mulțumiți, calitatea e aceeași,
iar ingredientele de la producătorii locali, curate și sănătoase.
Fie că eşti vegetarian, vegan ori ai o alimentaţie pe bază
de crudităţi – raw-food, ﬁe că eşti carnivor, dar cauţi
feluri de mâncare fără carne pe care să le savurezi din când în când,
ușa acestei ﬁle de poveste micuță îţi este la fel de deschisă
ca mintea şi braţele noastre.
Filosoﬁa noastră e simplă, la fel cum sunt și preparatele
pe care le servim. Fiecare ingredient are importanța
și povestea lui, motiv pentru care alegem să îl valoriﬁcăm
pe ﬁecare în parte așa cum merită.
Dar aceste detalii și povestirea o vei simți tu,
oaspete drag atunci când vei gusta.
Pentru o minte sprințară, neapărat ia din toate cu elan!

CA SĂ ARATE EXCELENT,
VEDETA LUMII, AN DE AN,
PREFERĂ CA ALIMENT
REGIMUL VEGETARIAN.
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Meniu ve an


Minestrone alla paesana

350g
dovlecel, morcov, ceapă, cartofi roșii, broccoli, roșii, sos Napoli
zucchini, carrot, onion, red potatoes, broccoli, tomatoes, Napoli sauce

22 lei

Caponata de legume în coșulet de pizza

300g

vinete, dovlecei, ciuperci, ardei gras, ceapă, usturoi, pătrunjel
eggplant, zucchini, mushrooms, bell pepper, onion, garlic, parsley

28 lei

Burger Vegan

350g
porumb, dovlecel, ciuperci, vinete, salată, inele de ceapă, cartofi pai, sos barbeque
corn, zucchini, mushrooms, eggplant, salad, onion rings, French fries barbeque sauce

33 lei

Pizza Vegană

32Ø
cașcaval vegetal, sos de roșii, dovlecel, porumb, fasole roșie, ciuperci, ardei gras, busuioc
vegetal cheese, tomato sauce, zucchini, corn, red beans, mushrooms, bell pepper, basil

35 lei

Platou Vegetarian

2 persoane - 1000g
hummus, salată de vinete, legume tempura, legume la grătar, salsa verde, sweet chilli, lipii
hummus, eggplant dip, tempura vegetables, grilled vegetables, green sauce, sweet chilli, pita

70 lei

CA SĂ ARATE EXCELENT,
VEDETA LUMII, AN DE AN,
PREFERĂ CA ALIMENT
-10- REGIMUL VEGETARIAN.

Gu tări
Mix Brânzeturi - 2 persoane 500g
brânzeturi italiene, mix fructe, nuci, miere
Italian cheese mix, fruit mix, nuts, honey

80 lei

Antipasti - 2 persoane 500g

brânzeturi italiene, mix salam italian, măsline, nuci, struguri, mix fructe, miere
Italian cheese mix, Italian salami mix olives, nuts, grapes, fruit mix, honey

80 lei

Hummus Libanez

300g
năut, salsa, brânza feta, fistic, muguri de pin, lipie de casă
chickpeas, salsa, feta cheese, pistachio, pine buds, homemade pita

30 lei

-11-

Gu tări
Mix Bruschetta 250g

gamberi, roșii, cremă de măsline și rucola
shrimps, tomatoes, olive cream and rucola

26 lei

Salata de vinete

200g
vinete, ceapă, pătrunjel, rodii, usturoi, miez de nucă, pâine prajită
eggplant, onion, parsley, pomegranate, garlic, nuts, toast bread

26 lei
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Supe și ci rbe
* se servesc până la ora 17:30 (în limita cantităţii disponibile)

Supă cu fructe de mare 400ml
creveţi, midii, somon, calamari, legume
shrimps, mussels, salmon, squid, vegetables

40 lei

Ciorba zilei/Soup of the day 400ml
întreabă ospatarul / ask the waiter

Salate
Proaspete, energice, sănătoase, preparate în casă

Salată cu piept de pui by Alex 450g

mix salată, rucola, baby spanac, piept de pui grill, bacon, roșii cherry,
scale de parmezan, crutoane, dressing Caesar
salad mix, rucola, baby spinach, grilled chicken breast, bacon,
cherry tomatoes, parmesan, croutons, Caesar dressing

38 lei

Salată mediteraneană 550g

mix salată, rucola, baby spanac, somon, creveţi, midii, măr,
avocado, roșii cherry, crutoane, lămâie, dressing Caesar
salad mix, rucola, baby spinach, salmon, shrimp, mussels, apple,
avocado, cherry tomatoes, croutons, lemon, Caesar dressing

49 lei
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Salate
Proaspete , energice , sănătoase , preparate în casă

Salată cu vită 350g

vrăbioară maturată fâșii, mix salată, avocado, roșii,
dressing de busuioc și lămâie, scale de parmezan, gorgonzola, nuci
dry aged sirloin strips, salad mix, avocado, tomatoes,
basil and lemon sauce, parmesan, gorgonzola, nuts 

45 lei

Salată cu ton 350g
mix salată, ton, avocado, roșii, năut, măsline, fasole roșie, lămâie
salad mix, tuna, avocado, tomatoes, chickpeas, olives, red beans, lemon

40 lei

Salată cu Bufala și rucola 250g

mozzarella de Bufala, rucola, roșii, busuioc, usturoi
mozzarella de Bufala, rucola, tomatoes, basil, garlic

35 lei
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Pa te de casă
Gusturi bogate, paste preparate de noi în casă

Tagliatelle Bolognese 350g

tagliatelle, ragu vită, legume, parmezan, pesto
tagliatelle, beef ragu, vegetables, parmesan, pesto

36 lei

Tagliatelle cu somon 350g

tagliatelle, somon, capere, sos roșu, smântână
tagliatelle, salmon, capers, red sauce, cream

43 lei

Rigatoni Quattro Formaggi 350g
rigatoni, gorgonzola, parmezan, fior di latte, mozzarella, nuci
rigatoni, gorgonzola, parmesan, fior di latte, mozzarella, nuts

40 lei

Tagliatelle Gambero 350g

tagliatelle, creveţi, sparanghel, roșii, mentă
tagliatelle, shrimps, asparagus, tomatoes, mint

49 lei
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Pa te de casă
Gusturi bogate, paste preparate de noi în casă

Spaghetti Carbonara

350g
spaghetti, pancetta, parmezan, ou, smântână
spaghetti, pancetta, parmesan, egg, cream

38 lei

Tagliatelle Vitello

350g
tagliatelle, mușchi de vită, ceapă roșie, cognac, unt, rucola, parmezan
tagliatelle, beef tenderloin, red onion, cognac, butter, rucola, parmesan

47 lei

Tagliatelle Marinara 350g

tagliatelle, mix fructe de mare, sos roșu, busuioc, pătrunjel, vin alb
tagliatelle, seafood mix, red sauce, basil, parsley, white wine

49 lei
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Riso o
Risotto cu Creveţi 350g

orez arborio, creveţi, ceapă, parmezan, vin alb, unt, roșii cherry, sos de roșii
arborio rice, shrimps, onion, parmesan, white wine, butter, cherry tomatoes, tomato sauce

55 lei

Risotto cu Ciuperci și Trufe 350g

orez arborio, ciuperci, trufe, usturoi, ceapă, pătrunjel, parmezan, unt
arborio rice, mushrooms, truffles, garlic, onion, parsley, parmesan, butter

45 lei

Risotto cu Fructe de Mare 350g

orez arborio, creveţi, scoici, vongole, carne midii, vin alb, roșii cherry, sos de roșii
arborio rice, shrimps, mussels, clams, mussel meat, white wine, cherry tomatoes, tomato sauce

55 lei
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Pește
Doradă mediteraneană 400g

doradă, perle de couscous, ardei kapia, brânză feta, migdale, pesto
bream, couscous pearls, kapia pepper, feta cheese, almonds, pesto

59 lei

Biban de mare cu fregola sarda 400g
biban, creveţi, perle de couscous, roșii, busuioc
sea bass, shrimps, couscous pearls, tomatoes, basil

62 lei

Ton roșu în crustă de fistic 350g

cotlet de ton, orez negru cu spanac, fistic, oţet balsamic
red tuna, black rice with spinach, pistachio, balsamic vinegar

82 lei

Somon cu risotto verde 400g
somon, orez arborio, baby spanac, sos lămâie
salmon, arborio rice, baby spinach, lemon sauce

75 lei

Saramură de crap/somn 400g
crap/somn, legume, mămăligă la grill
carp/catfish, vegetables, grilled polenta

49 lei
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Pește gri
Doradă

300/400g

Bream

45 lei

Biban

300/400g

Sea bass

48 lei

Somon

250g

Salmon

60 lei

Captura zilei
Catch of the day

întreabă ospatarul / Ask the waiter
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Fructe de mare
produse congelate / frozen products

Tajin de Creveţi 350g
creveţi, bulgur, prune uscate, fistic, sos roșii, migdale
shrimps, bulgur, dried plums, pistachio, tomato sauce, almonds

59 lei

Creveţi Crocanţi

400g
creveţi, fulgi de migdale, orez libanez, sos de usturoi, sweet chilli
shrimps, almond flakes, lebanese rice, garlic sauce,sweet chilli

63 lei

Creveţi picanţi la tigaie 350g

creveţi, usturoi, sos roșu, busuioc, pătrunjel, sriracha, pâine prăjită
shrimps, garlic, tomato sauce, basil, parsley, sriracha, toast bread

59 lei

Creveţi în unt la tigaie 350g
creveţi, unt, usturoi, curcuma, pâine prăjită
shrimps, butter, garlic, curcuma, toast bread

59 lei

La Brasiliana 450g

creveţi, scoici, calamari, legume, lapte de cocos, orez basmati, ghimbir, coriandru
shrimps, mussels, squid, vegetables, coconut milk, basmati rice, ginger, coriander

63 lei
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Fructe de mare
produse congelate / frozen products

Grigliata di mare 500g
creveţi, calamari, tentacule de calamari, scoici negre, frigărui de creveţi,
salată verde, sos ghimbir, sos usturoi / shrimps, squid, squid tentacles, black mussels,
shrimp skewers, salad, ginger sauce, garlic sauce

75 lei

Scoici în sos roșu 500g
scoici, sos de roșii, usturoi, ceapă, busuioc, ardei iute, pâine prăjită
mussels, tomato sauce, onion, garlic, basil, hot pepper, toast bread

47 lei

Scoici în sos de vin alb 500g

scoici, ceapă, usturoi, vin alb, unt, busuioc, pâine prăjită
mussels, onion, garlic, white wine, butter, basil, toast bread

47 lei

Inele de calamar pane 400g

inele de calamar, panko, legume tempura, sos sweet chilli
squid rings, panko, tempura vegetables, sweet chilli sauce 

59 lei
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Carne de Vită
Antricot de vită maturată cu sos brun
Dry aged rib eye steak with brown sauce

40 lei

/ 100 g

Vrabioară de vită maturată cu sos brun
Dry aged sirloin with brown sauce

40 lei

/ 100 g

T-bone maturat cu sos brun
Dry aged T-bone with brown sauce

47 lei / 100 g

-22-

Carne de Vită
Mușchi de vită cu cremă de trufe 350g

mușchi de vită, piure de cartofi cu cremă de trufe, ciuperci sote, sos brun
tenderloin, mashed potatoes with truffle cream, sauteed mushrooms, brown sauce

100 lei

Mușchi de vită în crustă de gorgonzola 400g
mușchi de vită, gorgonzola, vin roșu, sparanghel
tenderloin, gorgonzola, red wine, asparagus

100 lei

Burger de vită by Alex 500g

carne de vită maturată,chifla de casa, bacon, roșii, cheddar, cartofi prăjiţi,
inele de ceapă, sos barbeque / dry aged beef, homemade burger bun, bacon,
tomatoes, cheddar, French fries, onion rings, barbeque sauce

50 lei
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Carne de P rc


Mușchiuleţ de porc cu ciuperci

350g
mușchiuleţ de porc, sos de ciuperci, piure de dovleac, sfere de cartofi
pork, mushroom sauce, pumpkin puree, potatoes spheres

50 lei

Cotlet de porc gătit la sous-vide

350g
cotlet de porc, piure de cartofi cu trufe, sos de mustar și prosecco, piper roșu
pork chop, mashed potatoes with truffle cream, prosecco and mustard sauce, red pepper

42 lei

Ceafă de porc marinată

350g
ceafă de porc, cartofi gratinaţi, sos tartar
pork neck, potatoes au gratin, tartar sauce

47 lei
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Carne de P rc
Scăriţă de porc

500g
scăriţă de porc, inele de ceapă, cartofi wedges, sos barbeque
pork ribs, onion rings, wedges potatoes, barbeque sauce

59 lei

Cârnaţi Măcelărești

300g
cârnaţi măcelărești, piure de cartofi, sos brun
sausages, mashed potatoes, brown sauce

38 lei

Scaloppine Sorrentina

350g
mușchi de porc, roșii, mozzarella, vin alb, parmezan, cartofi cu rozmarin, broccoli, unt
pork, tomatoes, mozzarella, white wine, parmesan, rosemary potatoes, broccoli, butter

45 lei
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Pui
Pulpă de pui în sos roșu cu legume

300g

pulpă de pui , mix de legume, sos de roșii
chicken thigh, vegetable mix, tomato sauce

40 lei

Piept de pui în sos gorgonzola și ciuperci

piept de pui, ciuperci, gorgonzola, orez libanez, smântână
chicken breast, mushrooms, gorgonzola, Lebanese rice, cream

45 lei

Degeţele de pui

350g
fâșii din piept de pui, cartofi prăjiţi, sos de usturoi
chicken strips, French fries, garlic sauce

45 lei
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350g

Pui
Frigărui Libaneze de pui

350g
carne de pui, orez libanez, lipie, sos turcesc picant
chicken, Lebanese rice, pita, spicy Turkish sauce

43 lei

Piept de pui în crustă de migdale

400g
piept de pui, fulgi de migdale, orez negru, baby spanac, sos de gorgonzola
chicken breast, almond flakes, black rice, baby spinach, gorgonzola sauce

45 lei

Cocoșel de munte

700/800g
cocoșel de munte, bulgur, fructe confiate, cartofi gratinaţi, sos tartar
coquelet, bulgur, dried fruit mix, potatoes au gratin, tartar sauce

65 lei
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Oaie
Tajin de berbecuţ

350g
cotlet de berbecuţ, bulgur, prune uscate, fistic, migdale, sos de roșii
lamb chops, bulgur, dried plums, pistachio, almonds, tomatoes sauce

75 lei

Mușchiuleţ de berbecuţ

300g
mușchiuleţ de berbecuţ, sos de muștar și prosecco, hummus, rucola, ceapă roșie, roșii cherry
lamb, prosecco and mustard sauce, hummus, rucola, red onion, cherry tomatoes

80 lei

Cotlet de berbecuţ

350g
cotlet de berbecuţ grill, legume la grătar, sos turcesc picant
lamb chops, grilled vegetables, spicy Turkish sauce

75 lei
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Oaie
Frigărui de berbecuţ

400g
pulpă de berbecuţ, orez libanez, sos turcesc, lipie
lamb, Lebanese rice, spicy Turkish sauce, pita
70 lei

Frigăruie turcească Kofte

400g
carne de vită și oaie, orez libanez, sos turcesc, lipie
mutton and beef, Lebanese rice, spicy Turkish sauce, pita

60 lei

Pastramă de berbecuţ

400g
pastramă de berbecuţ, bulz de mămăligă, murături
grilled lamb pastrami, polenta and cheese, pickles

75 lei
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Preparate la Gri
Mici by Alex 65g

Mușchi de vită 220g

8 lei

82 lei

grilled minced meat rolls

Ceafă de porc

250g

grilled pork neck

Cotlet de porc 250g
grilled pork chop

35 lei

32 lei

Piept de pui 220g

Pulpă de pui 220g

30 lei

30 lei

grilled chicken breast
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grilled tenderloin

grilled chicken thigh

Pi a
32Ø

Pizza Margherita

sos de roșii, mozzarella, busuioc
tomato sauce, mozzarella, basil

33 lei

Pizza Tonno e Cipolla

sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă roșie, măsline, lămâie
tomato sauce, mozzarella, tuna, red onion, olives, lemon

40 lei

Pizza Solle

sos de roșii, mozzarella, piept de pui, pancetta, ardei gras, porumb, ou
tomato sauce, mozzarella, chicken breast, pancetta, bell pepper, corn, egg

40 lei

Pizza Marinara

sos de roșii, mozzarella, creveţi, midii, calamari, lamaie, ceapă, roșii cherry, busuioc
tomato sauce, mozzarella, shrimps, mussels, squid, lemon, onion, cherry tomatoes, basil

43 lei
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Pi a
32Ø


Pizza Salami
sos roșii, mozzarella, salam uscat
tomato sauce, mozzarella, dried salami

37 lei

Pizza Prosciutto Crudo

prosciutto crudo, rucola, mozzarella, scale de parmezan, roșii cherry, ulei picant
prosciutto crudo, rucola, mozzarella, parmesan, cherry tomatoes, spicy oil

42 lei

Pizza Quattro Formaggi cu Pere și Nuci

sos de roșii, gorgonzola, parmezan, mozzarella, brie, pară, nuci
tomato sauce, gorgonzola, parmesan, mozzarella, brie, pear, nuts

42 lei

Pizza Diavola

sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei iute
tomato sauce, mozzarella, spicy salami, hot pepper

37 lei
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Pi a
32Ø

Pizza Regina

sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, ciuperci champignon, măsline
tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto, champignon mushrooms, olives

37 lei

Pizza Verdure
sos de roșii, mozzarella, ciuperci champignon, ardei gras, măsline,
porumb, roșii, ceapă, busuioc / tomato sauce, mozzarella,
champignon mushrooms, bell pepper, olive, corn, tomatoes, onion, basil

33 lei

Spaccata Napoletana - 2 persoane - 40cm
sos de roșii, mozzarella de Bufola, mozzarella fior di latte, cârnaţi măcelărești,
baby spanac, prosciutto cotto, roșii cherry, busuioc / tomato sauce, mozzarella de Bufola,
mozzarella fior di latte, sausages, baby spinach, prosciutto cotto, cherry tomatoes, basil

77 lei

Calzone - 400g
sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, salam, gălbenuș de ou
tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto, salami, egg yolk

37 lei
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Pi a


Focaccia cu parmezan
21 lei

Focaccia cu usturoi și oregano
usturoi, oregano / garlic, oregano

19 lei

Lipie/ Pita
10 lei

Pâine/ Bread - 100g
6 lei
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Platouri
2/4 PERSOANE

Platou Libanez

1500/3000g
frigărui Kofte, frigărui pui, frigărui berbecuţ, orez libanez, sos turcesc, lipie, ardei kapia
beef and mutton kofte skewers, spiced chicken skewers, lamb skewers, spicy turkish sauce,
lebanese rice, kapia pepper, pita

125/245 lei

Platoul Măcelarului

1500/3000g
ceafă de porc, cârnaţi măcelărești, scăriţă de porc, pulpă de pui, mici vită și porc,
castreveţi muraţi, cartofi wedges, muștar / pork neck, sausages, pork ribs, chicken thigh,
beef and pork grilled minced meat rolls, pickles, wedges potatoes, mustard

120/235 lei

Platou Grigliata di Mare

1500/3000g
creveţi întregi, scoici, calamari, frigărui de creveţi, sparanghel, broccoli,
orez libanez, sos ghimbir, sos usturoi, sos picant / whole shrimps, mussels squid,
shrimp skewers, asparagus, broccoli, Lebanese rice, ginger sauce, garlic sauce, spicy sauce

160/315lei
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Platouri
2/4 PERSOANE

Mix de creveţi

1000/2000g
creveţi în fulgi de migdale, frigărui de creveţi, creveţi întregi, salsa verde,
sos de usturoi, cartofi wedges / shrimp in almond flakes, grilled shrimp skewers,
whole shrimps, green salsa, garlic sauce, wedges potatoes

135/265 lei

Platou Delta Dunării

2 persoane - 1000g
somn, crap, midii pane, cartofi natur, mix de legume, mujdei dobrogean
catfish, carp, tempura mussels, potatoes, vegetable mix, garlic sauce

130 lei

Platoul Ciobanului

2 persoane - 1000g
pastramă berbecuţ, frigărui berbecuţ, frigărui kofte, cotlet berbecuţ, bulz mămăligă,
cartofi prăjiţi cu brânză feta, sos usturoi și pătrunjel, sos turcesc
lamb pastrami, lamb skewers, beef and mutton kofte skewers, lamb chops, polenta and cheese,
French fries with feta cheese, garlic sauce and parsley, spicy Turkish sauce

160 lei
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Meniu pen u cop
Rigatoni în sos roșu

150g
rigatoni, sos roșu, busuioc, usturoi / rigatoni, red sauce, basil, garlic

22 lei

Rigatoni în sos de parmezan

150g
rigatoni, parmezan, smântână / rigatoni, parmesan, cream

22 lei

Degeţele de pui

150g
fâșii de pui, cartofi prăjiţi, ketchup / chicken strips, French fries, tomato ketchup

33 lei

Sniţel crocant de pui

150g
piept de pui, cartofi prăjiţi, ketchup / chicken breast, French fries, tomato ketchup

33 lei

Mini Pizza Margherita

150g
sos de roșii, mozzarella fior di latte, busuioc
tomato sauce, mozzarella, fior di latte, basil

25 lei
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Garnituri
Orez basmati cu legume

250g

Basmati Rice with vegetables

18 lei

Orez basmati libanez

200g

Lebanese Basmati Rice

15 lei

Orez negru cu parmezan și baby spanac

Black Rice with parmesan and baby spinach 

22 lei

Broccoli cu usturoi200g
Sauteed broccoli with garlic

20 lei

Legume la grătar cu usturoi
Grilled vegetables with garlic

21 lei
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250g

200g

Garnituri


Cartofi copţi la cuptor

200g
cartofi, unt, sos de usturoi, pătrunjel
potato, butter, garlic sauce, parsley

15 lei

Cartofi pe plită 200g
Grilled potatoes

15 lei

Cartofi prăjiţi cu parmezan

200g

French fries with parmesan

15 lei

Piure de cartofi/cu trufe

200g

Mashed potatoes/with truffles

15/20 lei

Sparanghel la tigaie cu usturoi 200g
Sauteed asparagus with garlic

21 lei

Mămăligă

150g

Polenta

7 lei
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Salate arnituri
Mix salată verde 150g
Green salad mix

15 lei

Salată de vară

200g
roșii, castraveţi, ceapă, ardei gras
tomatoes, cucumber, onion, bell pepper
16 lei

Salată de castraveţi muraţi

200g

Pickled cucumber salad
13 lei

Murături 200g
Pickles salad

13 lei

Salată de varză și morcov

200g

Cabbage and carrot salad
13 lei

Salată de rucola, roșii cherry și scale de parmezan
Rucola, cherry tomatoes and parmesan salad

18 lei
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150g

S suri
Sos Pesto / Basil and garlic sauce 50g
7 lei

Sos Ghimbir / Ginger sauce
7 lei

50g

Sos usturoi / Garlic sauce 50g
7 lei

Sos turcesc picant / Spicy Turkish sauce 50g
7 lei

Sos Sriracha / Siracha sauce 50g
7 lei

Sos Tartar / Tartar sauce 50g
7 lei

Sos Gorgonzola / Gorgonzola sauce 50g
8 lei

Sos Pepe verde / Green pepper sauce 50g
7 lei

Sos brun / Brown sauce 50g
7 lei

Parmezan / Parmesan 50g
10 lei
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Desert
ingrediente 100% naturale, reţetele ne aparţin și toate deserturile sunt create de noi în casa .

Dolce by Alex

200g

25 lei

De sezon / sesonal

Îngheţată vanilie
Vanilla ice cream

80g

8 lei

Crème brulee

150g

22 lei

Îngheţată ciocolată
Chocolate ice cream

Tiramisu 150g

80g

8 lei

22 lei

Îngheţată fructul pasiunii
Cheese Cake
22 lei

150g

Passion fruit ice cream

8 lei

Îngheţată caramel sărat
Salted caramel ice cream

11 lei
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80g

80g

