Savoarea stilului tău de viață

COLD STARTERS
TRIO DE MARE (150g)
Sword fish carpaccio, tuna sashimi and King Crab salad

82 LEI

SASHIMI DE TON ÎN STIL ITALIAN (150g)
Italian Style tuna sashimi

74 LEI

CARPACCIO DE PEȘTE SPADĂ (150g)
Sword fish carpaccio

65 LEI

TARTAR DE TON, AVOCADO ȘI ARDEI IUTE THAI (230g)
Tuna tartare, avocado and Thai chili

79 LEI

SALATA DE FRUCTE DE MARE (150g)
Seafood salad

81 LEI

SALATĂ DE CRAB (250g)
King Crab salad (avocado, cucumber, coriander and lemon)

97 LEI

CARPACCIO DE VIȚEL (150g)
Veal carpaccio served with rocket salad and Parmesan cheese

74 LEI

BURRATINA CU PROSCIUTTO DI PARMA ȘI ROȘII (200g)
Burratina with Prosciutto di Parma and tomatoes

76 LEI

SALATĂ DE SPANAC BABY CU SFECLĂ ROȘIE, BRÂNZĂ DE CAPRĂ,
FULGI DE MIGDALE ȘI PROSCIUTTO CROCANT (300g)
Baby spinach salad with red beets, goat cheese lollipops, almond flakes and crispy prosciutto

53 LEI

SALATĂ CU TON ÎN CRUSTĂ DE SUSAN ȘI SOS VINAIGRETTE (300g)
Sesame crusted tuna salad with baby gem, vegetables and house vinaigrette

68 LEI

LEGUME CATALANE ÎN BAGNA CÀUDA (200g)
Raw vegetables in bagna càuda (fennel, carrots, cucumbers, celery, asparagus and zucchini)

39 LEI

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

RISOTTO & PASTA
RISOTTO CU NERO DI SEPPIA ȘI FRUCTE DE MARE (280g)
Seafood risotto with nero di seppia

71 LEI

RISOTTO CU CREVEȚI ȘI ȘOFRAN (250g)
Saffron risotto with tiger prawns

73 LEI

RISOTTO CU PESTO DE RUCOLA ȘI SPARANGHEL (250g)
Risotto with arugola pesto and asparagus

56 LEI

TAGLIATELLE À LA HARRY CU ȘUNCĂ ȘI PARMEZAN (300g)
Pasta à la Harry's with parmesan cheese and ham

59 LEI

ORECCHIETTE CU LUP DE MARE, SPARANGHEL ȘI ZUCCHINI (250g)
Orecchiette with sea bass, asparagus and zucchini

61 LEI

SPAGHETTI ALLA CHITARRA CU FRUCTE DE MARE (300g)
Spaghetti alla chitara with seafood

65 LEI

TAGLIATELLE CU LEGUME ȘI BRÂNZĂ DE CAPRĂ (300g)
Tagliatelle with vegetables and goat cheese lollipops

54 LEI

PAPPARDELLE CU RASOL DE VITĂ (300g)
Pappardelle with slow cooked beef

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

64 LEI

FISH & SEAFOOD
SOMON CU PORTOCALE, LEGUME STIR FRIED ȘI SOS ALIOLI (200/100g)
Salmon with orange sauce, stir fried vegetables and alioli sauce

98 LEI

COADĂ DE UNDIȚAR CU SOS DE CAPERE (2 pers, 700g)
Monk-fish with caper sauce

242 LEI

LIMBĂ DE MARE (450/130g)
Dover Sole

196 LEI

ESCALOP DIN COADĂ DE UNDIȚAR CU PROSCIUTTO ȘI
SPARANGHEL (200/100g)
Monk-fish escalope with prosciutto and asparagus

141 LEI

MIDII ȘI SCOICI ALLA MARINARA (400g)
Clams and musells alla marinara

55 LEI

FILE DE BIBAN DE MARE AL CARTOCCIO (200/100g)
Sea bass filet al cartoccio with shrimps, patatoes and tomatoes

89 LEI

FILE DE PEȘTE SPADĂ ALLA MEDITERRANEA (400g)
Sword fish filet alla mediterranea with olives, capers and tomatoes

98 LEI

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

MEAT
COTLETE DE MIEL CU SOS DE CAISE ȘI FETA (300g)
Lamb chops with apricot sauce and feta cheese

146 LEI

ESCALOP DIN COTLET DE VIȚEL CU SOS DE LĂMÂIE (200g)
Veal cutlet scaloppini with lemon sauce

139 LEI

COTLET DE VIȚEL MILANEZ (330g)
Veal chop Milanese style

139 LEI

MUȘCHIULEȚ DE PORC CU SOS DE MUȘTAR ȘI CARTOFI NOI
(200/150g)
Pork filet mignon with mustard sauce and new potatoes

75 LEI

PIEPT DE RAȚĂ CU FOIE GRAS ȘI SOS DE FRUCTE DE PĂDURE
(180/120g)
Duck breast with foie gras and forest fruit sauce

118 LEI

MUȘCHI DE VITĂ CU TRUFE, ȘUNCĂ DE PARMA ȘI SOS MARSALA
(330/100)
Beef tenderloin with truffles, Parma ham and Marsala sauce

189 LEI

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

GRILL & LAVA STONE
FILE DE TON (250g)
Tuna Filet

95 LEI

COTLET DE VIȚEL (350g)
Veal chop

146 LEI

ANTRICOT (350g)
Rib-eye steak

149 LEI

MUȘCHI DE VITĂ (250g)
Beef tenderloin

151 LEI

MIX DE FRUCTE DE MARE LA GRĂTAR (200g)
Mix seafood grill (Sword fish, langoustines, prawns and calamari)

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

95LEI

SIDE DISHES
SALATĂ VERDE, FASOLE VERDE, RIZCOCO, SPARANGHEL, SPANAC,
PIURE DE CARTOFI, CARTOFI PRĂJIȚI, LEGUME LA GRĂTAR
Green salad, Green beans, Rizcoco, Asparagus, Spinach, Mashed potatoes, French fries,
Grilled vegetables

19 LEI

MIX DE SALATE VERZI
Mix green salad (mesclun, rucola, baby spinach, iceberg and baby gem)

24 LEI

SALATĂ ASORTATĂ (150g)
Mixed salad (lettuce, tomatoes, cucumbers and green pepper)

19 LEI

SALATĂ BABY GEM (130g)
Little gem salad

24 LEI

SALATĂ RUCOLA (130g)
Arugula salad

24 LEI

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

PIZZA
PIZZA NEW YORK CU TRUFE ȘI BRÂNZĂ CANTAL (400g)
New York truffle pizza with Cantal cheese

69 LEI

FOCCACIA DI RECO CU BRÂNZĂ STRACCHINO ȘI TRUFE (200g)
Foccacia di Recco with stracchino and truffles

65 LEI

PIZZA MARGHERITA (250g)
Mozzarella and tomato sauce

29 LEI

PIZZA QUATTRO STAGIONI (250g)
Salami, ham, mushrooms, olives and artichoke

40 LEI

PIZZA QUATTRO FORMAGGI (250g)
Gorgonzola, stracchino, parmesan and mozzarella

48 LEI

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI (250g)
Ham and mushrooms

35 LEI

PIZZA VEGETARIANĂ (250g)
Vegetarian pizza

35 LEI

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

DESSERT
SAVARINĂ (120g)
Baba au Rhum

20 LEI

MACEDONIA DE FRUCTE (150g)
Fruit Macedonia

18 LEI

VATĂ DE ZAHĂR À LA SOPHIE (100g)
Cotton Candy à la Sophie

20 LEI

TARTĂ DE MERE (120g)
Apple tart

20 LEI

TIRAMISÙ

20 LEI

FONDANT DE CIOCOLATĂ CU FRUCTE DE PĂDURE ȘI ÎNGHEȚATĂ
DE VANILIE (150g)
Chocolate fondant with forest fruit and vanilla ice cream

48 LEI

CHEESECAKE CU LĂMÂIE (120g)
Lemon cheesecake

26 LEI

TORT MASCARPONE ȘI ÎNGHEȚATĂ DE BUSUIOC (150g)
Mascarpone cake and basil ice cream

22 LEI

PRĂJITURĂ CU MERE ȘI ÎNGHEȚATĂ DE VANILIE (150g)
Apple crumble and vanilla ice cream

22 LEI

Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. All prices are in LEI and include VAT.
Preparatele noastre pot conține urme de alergeni: grâu, crustacee, gluten, ouă, pește, arahide,
soia, derivate din lapte, nuci, fistic, țelină, muștar și susan. Anumite produse pot fi congelate.
În caz de alergii severe, vă rugăm să ne informați în momentul comenzii.
Our dishes may contain traces of allergens: wheat, crustaceans, gluten, eggs, fish, peanuts, soy, milk derivates,
nuts, pistachios, celery, mustard and sesame. Certain products may be frozen.
In case of severe allergies, please inform us when you order.

