APERITIVE

VERO PIZZAIOLO

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

Sos de roșii, mozzarella, parmesan, roșii
cherry, busuioc proaspăt

Ceviche de calamar și creveți - 49ron

Smântână proaspătă, gorgonzola, mozzarella,
provola afumată, scale de parmesan

Halloumi la grătar cu dressing
de coriandru - 43ron

Sos de roșii, mozzarella, șunca, salam,
ciuperci, anghinare

STARTERS

Gratin camembert with nuts and
forest fruits sauce

Margherita - 37ron

Quattro Formaggi - 42ron

Calamari and shrimps ceviche

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

Quattro Stagioni - 42ron

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

Diavola - 39ron

Sos de roșii, mozzarella, salam Napoli picant

Capriciosa - 40ron

Sos de roșii , mozzarella, prosciutto cotto,
ciuperci, măsline negre, anghinare, capere,
busuioc proaspăt

Romană - 42ron

Salmon tartare with avocado, mango,
chia seeds and frisse

Sos de roșii, mozzarella proaspătă, prosciutto
crudo, rucola, roșii cherry, scale de parmesan

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

Carnivore - 42ron

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

Sos de roșii, mozzarella, salam Napoli picant,
prosciutto cotto, speck afumat,
busuioc proaspăt

Pollo e gorgonzola - 42ron

Smântână proaspătă, mozzarella, gorgonzola,
piept de pui afumat, ciuperci ,
busuioc proaspăt

Prosciutto cotto e funghi - 40ron
Sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto,
ciuperci, busuioc proaspăt

Vegetariana - 48ron

Sos de roșii, ciuperci, măsline, ardei, porumb,
roșii cherry

Aria - 48ron

Sos de roșii, mozzarella, mozzarella
proaspătă, mortadella cu fistic, mini buratta,
roșii cherry, busuioc proaspăt

Focaccia cu parmesan și usturoi - 15ron
Focaccia cu ierburi aromatice - 12ron

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

