
SALATE
SALADS

Salata de rucola cu roșii cherry 
și scale de parmezan - 20ron
Rucola salad with cherry tomatoes 

and parmesan

Salată de roșii cu castravete
 și telemea - 20ron 

Tomatoes salad with cucumber and cheese

Salată Caesar cu pui, anchoise 
și crutoane - 33ron

Caesar Salad with chicken, 
anchoise and croutons

SUPE
SOUPS

Supă cremă de roșii cu aromă de fistic 
și tofu - 26ron

Tomatoes cream soup with 
pistacchio flavour and tofu

Supă tradițională cu fructe de mare din 
Tomelloso - 34ron

Traditional soup with seafood 
from Tomelloso 

APERITIVE
STARTERS

Camembert gratinat în crustă de nuci și 
sos de fructe de pădure - 45ron

Gratin camembert with nuts and 
forest fruits sauce 

Ceviche de calamar și creveți - 49ron
Calamari and shrimps ceviche

Halloumi la grătar cu dressing 
de coriandru - 43ron

Grilled halloumi with coriander dressing

Mousse de vinete cu sfeclă roșie, 
ardei Padron și cruton de 

pâine neagră  - 37ron
Eggplants mousse with beetroot, 

Padron peppers and black bread crouton

Tartar de somon cu avocado, mango, 
semințe de chia și frisse - 44ron
Salmon tartare with avocado, mango, 

chia seeds and frisse

Creveți în foaie de orez cu spanac și sos 
de soia - 41ron

Crusted fried shrimps with soy sauce 

Terină de foie gras 
cu dulceață de mure - 49ron
Foie gras terrine with blackberry jam

Platou brânzeturi, miere cu lavandă și 
biscuiți de casă - 45ron

Cheese platter, honey with lavender and 
homemade biscuits

Tartar de sfeclă roșie, avocado și nuci 
prăjite (vegan) - 30ron

Beetroot tartare with avocado 
and fried nuts (vegan)

Tapas: Hummus cu falafel, Ardei 
Jalapeno, Cremă de ton roșu cu cartofi 
copți, Cremă de brânză picantă - 46ron
Tapas: Hummus with falafel, Jalapeno peppers, 

Smoked red tuna and baked potatoes, 
Spicy cream cheese

FELURI PRINCIPALE
MAIN COURSE

Piept de pui karage cu piure de cartofi și 
sos de roșii coapte - 44ron

Karage chicken breast with mashed potatoes and 
baked tomatoes sauce

Piept de rață ușor afumat, tartă de cartofi 
cu brânză Horezu și dulceață de roșii cu 

coriandru - 48ron
Semi smoked duck breast served with potatoes tarte, 
Horezu cheese and tomatoes and coriander sauce

Ficat de rață la tigaie pe pat de pandișpan 
cu migdale, tartar de sfeclă și piure de 

măr copt - 105ron
Foie gras on almond sponge cake with beetroot 

tartare and baked apple puree

Cotlet de porc afumat cu pudră de brânză 
și salsa de roșii cu ardei jalapeno - 45ron

Smoked pork chop with cheese powder and 
tomatoes and jalapeno salsa

Burger de vită 
cu cartofi în untură de rață - 48ron
Beef burger and potatoes fried in duck lard

Mușchi de vită Argentina cu creveți black 
tiger și scoici green shell - 120ron
Argentine beef with black tiger shrimp 

and green shell mussels 

Antricot de vită cu sparanghel și baby 
cartofi  - 98ron

Beef entrecot with asparagus and baby potatoes

Tomahawk de vită cu porumb copt, 
unt de arahide și salsa de ardei iute - 

350ron/2 pers
Tomahawk with baked corn, 
peanut butter and chili salsa

Creveți la tigaie cu sos de unt și 
usturoi  - 58ron

Grilled shrimps with butter and garlic sauce

File de somon în crustă de nuci și stafide,
biscuite de parmezan cu cremă de sfeclă

și sos de mandarine - 62ron
Salmon fillets in walnut and raisin crust, parme-
san biscuits with beet cream and tangerine sauce

File de dorada cu risotto milanez și sos de 
măr verde - 70ron

Sea bream fillet with milanese risotto and green 
apple sauce

File de ton roșu și fiocchi cu brânză 
maturată și pere - 89ron

Red tuna fillet with cheese and pears fiocchi

Risotto cu ciuperci de pădure 
și trufe - 60ron

Risotto with mushrooms and truffles

Linguine allo scoglio - 55ron

Tagliatele cu ragu de mistreț  - 41ron
Tagliatele with wild boar ragu

DESERTURI  35ron
DESSERTS

Pavlova cu crema de mascarpone și 
fructe proaspete

Pavlova with mascarpone and fresh fruits

Tiramisu classic italian 

Papanași cu smântână și 
dulceață de vișine

Romanian dessert with sour-cream and sour 
cherries jam

Cheesecake cu dulceață de mure
Cheesecake with blackberries jam

Paris brest cu fructe proaspete și sos de 
fructe de pădure

Paris brest with fresh fruits and forest fruits sauce

Tort de ciocolată cu glazură de alune
Chocolate cake with peanuts glaze

Tort de ciocolată raw vegan
Raw vegan chocolate cake

GARNITURI  19ron
SIDE DISH

Piure de cartofi cu trufe negre 
Mashed potatoes with black truffles

Cartofi în untură de rață
Potatoes fried in duck lard

Chipsuri de cartofi dulci 
cu telemea de vaca 

Sweet potatoes chips with cow cheese

Salată de ardei copți
Baked peppers salad




