APERITIVE
STARTERS

Burrata cu roșii cherry și măsline
kalamata - 48ron
Burrata with cherry tomatoes and
kalamata olives

Crudo de creveți cu paccheri umpluți cu
piure de țelină, morcov glazurat
și sos de yuzu - 53ron
Shrimps crudo with celey paccheri,
glazed carrot and yuzu sauce

Mousse de păstrăv cu spumă de wasabi
și susan copt - 39ron
Trout mousse with wasabi foam
and baked sesame

SALATE
SALADS
Salata de rucola cu roșii cherry
și scale de parmezan - 24ron
Rucola salad with cherry tomatoes
and parmesan

Vinete coapte afumate, cremoase cu
telemea de vacă
și lipie crocantă - 42ron
Baked eggplants salad with cheese
and crunchy pita

Tartar de somon cu avocado, mango,
semințe de chia și frisse - 53ron
Salmon tartare with avocado, mango,
chia seeds and frisse

Salată de roșii cu castravete
și telemea - 22ron

Tomatoes salad with cucumber and cheese

Salată Caesar cu pui, anchoise
și crutoane - 39ron
Caesar Salad with chicken,
anchoise and croutons

Salată de Quinoa cu avocado, mango,
pătrunjel, ardei și castraveți - 43ron
Quinoa salad with avocado, mango,
peppers, cucumber and parsley

Salată cu halloumi, spanac, rucola,
roșii cherry și ridichi - 46ron
Halloumi salad with spinach, rucola,
cherry tomatoes and horseradish

Creveți în foaie de orez cu salată de alge,
sos de mango cu fructul pasiunii
și sos de soia - 48ron

DESERTURI 35ron
DESSERTS

Pavlova cu crema de mascarpone și
fructe proaspete
Pavlova with mascarpone and fresh fruits

Tiramisu classic italian
A TOUCH OF SUMMER:
Înghețată de
fistic cu crumble de fistic și
ulei extravirgin de măsline

Crusted fried shrimps with algae salad, mango
and passion fruit sauce and soy sauce

Pistacchio ice cream with pistacchio crumble
and extravirgin olive oil

Mousse din ficat de rață cu
vin Porto de Madeira - 54ron

Cheesecake cu dulceață de mure

Duck foie gras mousse with Porto wine

Platou brânzeturi, miere cu lavandă și
biscuiți de casă - 52ron
Cheese platter, honey with lavender and
homemade biscuits

Platou de mezeluri italiene
cu anghinare - 49ron

Italian cold meats platter with artichokes

Rulou de castraveți verzi umpluți
cu tofu, rucolla și cremă de roșii
condimentată - 39ron
Cucumber roll suffed with tofu, rucolla
and spicy tomatoes cream

Tapas: Hummus cu falafel, Ardei
Jalapeno, Cremă de ton roșu cu cartofi
copți, Cremă de brânză picantă - 51ron

Tapas: Hummus with falafel, Jalapeno peppers,
Smoked red tuna and baked potatoes,
Spicy cream cheese

Halloumi cu rattatoiulle de legume, roșii
cherry, piper de Sichuan și sos
mediteraneean - 46ron
Halloumi with vegetables rattatouille, cherry
tomatoes, Sichuan pepper and mediterannean
sauce

Cheesecake with blackberries jam

Paris brest cu cremă de alune
și sos de caramel

Paris brest with hazelnut cream and
caramel sauce

Tort de ciocolată
Chocolate cake

Tort de ciocolată raw vegan
Raw vegan chocolate cake

