APERITIVE
STARTERS

Mini burrata cu Mortadela,
rucola și roșii cherry - 45ron
Mini burrata with Mortadela,
rucola and cherry tomatoes

Biscuiți ușor sărați cu brânză de capră,
mărar și carne de rață - 35ron

Salted biscuits with goat cheese, dill and duck meat

Salată de rață afumată, cașcaval, ouă moi
și sos de muștar Dijon - 43ron
Smoked duck salad with cheese, soft eggs and
Dijon mustard sauce

Terină de ardei marinați
și brânză de capră - 34ron

Marinated pepper terrine and goat cheese

SALATE 27ron
SALADS

Salata de rucola cu roșii cherry
și scale de parmezan

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

Rucola salad with cherry tomatoes
and parmesan

VERO PIZZAIOLO
Margherita - 37ron

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

Quattro Formaggi - 42ron

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

Afumicata - 42ron

Cașcaval afumat, mozzarella, bacon

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

Sos de roșii, mozzarella proaspătă, prosciutto

Creveți tempura cu sos ponzu și salată de crudo, rucola, roșii cherry, scale de parmesan
castraveți cu susan - 39ron
Tempura shrimps with ponzu sauce and cucumber
Carnivore - 42ron
Salată de cous cous cu șofran și sumac
salad with sesame
Cous cous salad with saffron and sumac

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

Terină de foie gras
cu dulceață de mure - 45ron
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)

Burger de vită
cu cartofi în untură de rață - 45ron

Beef burger and potatoes fried in duck lard

Tapas: Hummus cu falafel, Ardei Jalapeno, Cremă de păstrăv cu cartofi copți,
Cremă de brânză picantă - 46ron
Tapas: Hummus with falafel, Jalapeno peppers,
Smoked trout and baked potatoes,

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

Nordica - 48ron

Smântână dulce, mozzarella, somon fume,
capere, ceapă verde, lămâie

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 30ron
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

Duo mousse de ciocolată
Chocolate duo mousse

