
  

     
     

       
  

      
     

   

       
         

       
  

 
 

         
          

      
   

  
  
        

        
        

        

        
     

    
    

         
         

      
      

    
   
        

   

        
        
 

 
       
       

    

  

  
 

            
            

  
            

            
        

             
            

       

 
           

           
     

              
           

         

  
             

           

            
            

      

            
           
   

  
            

           
         

            
          

    

             

              
            

          

 
     

UNELE PRODUSE POT CONȚINE ALERGENI
UNELE PRODUSE PROVIN DIN PRODUSE CONGELATE

Vă rugăm să consultați meniul cu ATENȚIE și să NE 
INFORMAȚI dacă aveți alergii sau intoleranțe alimentare. 
Vă rugăm consultați lista de mai jos. Cereale glutenice (1), 
crustacee sau moluște (2), ouă (3), fructe cu coajă (alune, 

nuci, arahide, alune de pădure, caju, nuci pecan, fistic, nuci 
braziliene, nuci de Macadamia) (4), țelină (5), muștar (6), 

soia (7), lapte și lactate (8), dioxid de sulf și sulfiți (9), lupin 
(10) și produse derivate din cele de mai sus (11).

SOME PRODUCTS MAY CONTAIN ALLERGENS
SOME PRODUCTS ARE FROM FROZEN PRODUCTS
Please INFORM US if you have any allergies or food 
intolerance. Below is our list of allergens. Gluten (1), 
Crustaceans (2), eggs (3), fruit in shell - nuts, such as 
almonds, hazelnuts, walnuts, pecan nuts, Brazil nuts, 

pistachio, cashew and macadamia (4), celery (5), mustard 
(6), soy (7), milk and derivate (8), sulfur dioxide sulphits (9), 
lupin (10) and derivate products from the list above (11).

SHAKSHUKA
2 ouă la cuptor, roșii, ardei roșu, ceapă, usturoi, condimente 
orientale, pătrunjel proaspăt și ulei extra virgin de măsline / 2 
bio eggs, tomatoes, red sweet paprika, onion, garlic, oriental 
spices, fresh parsley (250g)

FRITTATA di GAMBERETTI
3 ouă bio, creveți, parmigiano reggiano D.O.P., pătrunjel, 
salată verde cu dressing de citrice, pâine organică cu maia / 3 
bio eggs, shrimps, parmigiano reggiano D.O.P., parsley, small 
green salad & organic sourdough bread (350 g)

CROQUE MADAME
2 felii de pâine toast, 2 ouă bio, brânză gruyere, șuncă, unt, 
lapte & mică salată asortată / 2 slices of bread, 2 bio egg, 
gruyere cheese, boiled ham, butter, milk & small assorted 
salad (300g)

organic vegan PORRIDGE
terci de cereale organic cu nuci, lapte de orez organic, fructe 
de sezon și miere / organic porridge with nuts, organic rice 
milk, seasonal fresh fruits & honey (250g)

organic GRANOLA
iaurt BIO de vacă, granola, fructe proaspete de sezon, miere / 
organic Yogurt with seasonal fresh fruits, honey & bio Granola 
(200g)

organic UNT și GEM
Butter & Jam
unt BIO, gem de casă și 2 felii de pâine organică cu maia bio / 
butter, sugar-free jam & 2 slice of organic sourdough bread 
(160g)

46

55

46

44

44
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Ou & avocado
Egg & avocado
ou moale fiert, un avocado feliat, roșii proaspete, cașcaval 
artizanal de la ferme locale & lămâie / bio egg soft boiled, 
one avocado, cherry tomatoes, local yellow cheese, lemon 
(250g)

Ouă ”scrembăluite” & legume
Scrambled eggs & veggies
2 ouă papară cu unt pe o felie de pâine cu maia și legume 
trase la tigaie / 2 bio eggs scrambled on a slice of bread 
with a small green salad (250g) 

Omletă franțuzească
French omelet
2 ouă, brânză emmentaler, ceapă shalott, fine herbes și o 
mică salată verde / 2 bio eggs , emmental cheese, fine 
herbes and a small green salad  (250g)

Omletă sățioasă
Gourmand omelet
3 ouă, bacon artizanal de La Baciu, cașcaval dulce din zona 
Bucovinei și salată verde cu dressing de citrice / 3 bio 
eggs, crispy artisanal local bacon, sweet yellow cheese and 
greens (250g) 

Ouă & sparanghel
Eggs & asparagus
2 ouă la cuptor, spanac proaspăt sotat, sparanghel, roșii 
cherry coapte, microplante / 2 bio eggs, fresh spinach 
sote, baked cherry tomatoes, cress (250g)

Prosciutto sandwich
chiflă artizanală cu prosciutto, rucola, dressing de casă și 
roșioare cherry la cuptor, unt, muștar Dijon, castraveciori 
cornișon / fluffy bread roll, homemade roast pork, 
arrugula, homemade dressing, roast-cherry tomatos, Dijon 
mustard and pickles (350g)

Bufala sandwich
4 felii de pâine, mozzarella di bufala D.O.P., roșie, unt, 
busuioc proaspăt / 4 slices of bread, mozzarella di bufala 
D.O.P., tomato, butter, fresh basil (300g)

Halloumi burger
chiflă artizanală, brânză halloumi, ciuperci brune la grătar, 
salată, roșie și ceapă coaptă, sos mayo de casă și cartofi la 
cuptor cu rozmarin și usturoi / halloumi cheese, 
mushrooms, green salad, homemade mayo sauce & roast 
potatoes with rosemary  (350g)

kind of BRUNCH (gluten free)
2 ouă bio la cuptor, spanac proaspăt, legume coapte 
(ciuperci, cartofi, morcov, păstârnac), sfeclă dulce coaptă și 
un sos de iaurt cu mentă / 2 bio eggs in the oven, fresh 
spinach, roast veggies (brown mushrooms, potatoes, 
carrot, parsnip), sweet toast beetroot & mint/yogurt 
dressing (350g)
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MIC DEJUN
BREAKFAST

a l l  day long



Halloumi & legume coapte
Halloumi & roast vegetables
păstârnac, morcovi, ciuperci brune, salată verde asortată, rucola, 
spanac, sos pesto de casă / assorted green salad (parsnip, 
carrots, brown mushrooms), halloumi cheese, pesto sauce 
(350g)

Spanac & brânză de capră
Fresh spinach & goat cheese
spanac proaspăt, fructe de sezon coapte, brânză de capră 
gratinată, pesto / fresh spinach with seasonal fruits, baked goat 
cheese and pesto dressing (350g)

Spanac cu mango și feta
Mango spinach
baby spanac, mango, rodie, branză feta / baby spinach, mango, 
pomegranate, feta cheese (300g)

Avocado cu roșii (vegan option)
Tomato avocado
roșii, castraveți, avocado, coriandru, lamâie / juicy tomatoes, 
cucumber, creamy avocado, cilantro and lemon juice (300g)

Avocado cu portocale (vegan option)
Citrus avocado
portocale, avocado, fenicul, rodie, ceapă roșie / oranges, 
avocado, fenel, pomegranate, red onion (300g)

Avocado cu pui
Chicken avocado
piept de pui la grătar, avocado, țelină, roșii, ceapă, măsline, iaurt 
/ grilled chicken, avocado, celery, onion, tomatoes, olives, 
yogurt (550g)

Sfeclă cu migdale și brânză
Beetroot feta
sfeclă coaptă, branză feta, migdale, rozmarin, oțet balsamic / 
baked beetroot, feta cheese, almonds, rosemary, balsamic 
(400g)

Țelină cu măr și nuci (vegan option)
Celery apple nuts
țelină, mere, nuci, iaurt / celery, apple, nuts, yogurt (300g)

KAVALA salad (vegan option)
roșii, castraveți, ardei, brânză feta, măsline Kalamata, ceapă 
roșie, oregano / tomatoes, cucumber, red pepper, feta cheese, 
Kalamata olives, oregano (400g)

Mediteraneană cu somon și migdale
Mediterranean salmon
somon la grătar, salată verde, cepaă roșie, roșii, brânză feta, 
migdale / salmon fillet, green salad, red onion, roșii, feta cheese, 
almonds (550g)

Creveți cu sparanghel
Asparagus shrimps
creveți, sparanghel, baby spanac, ghimbir, usturoi / shrimps, 
asparagus, baby spinach, root beer, garlic (450g)
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SALATE
SALADS

Toate preparatele sunt gătite cu ulei de 
măsline extravirgin, unt, sare de mare, 

condimente naturale

All our dishes are cooked using only 
extravirgin olive oil, butter, sea salt & 

natural spices

ITALIAN D.O.P.
prosciutto San Danielle D.O.P., bufala di Campagna D.O.P., pâine 
organică cu maia, rucola / Prosciutto San Danielle D.O.P., 
mozzarella di bufala D.O.P., organic bread, arugula (300g)

BRÂNZETURI & fructe
Cheese & fruits BOARD
brânzeturi franțuzești A.O.C., fructe proaspete, nuci & crakers / 
french artisanal cheese, fresh fruit, nuts & crakers (300g)

local Platou tradițional
Traditional board
Selecție de brânzeturi și cărnuri locale afumate sau crud-uscate 
(în funcție de ce găsim la furnizorii locali), coș de pâine cu maia / 
selection of local cheese and cured meat (subject to change 
according to local suppliers) & organic sourdough bread basket 
(500g)

Crostini (vegan option)
la alegere: ciuperci coapte, zucchini sau roșii cu cimbru, mentă 
sau busuioc și usturoi / pick from: roast mushrooms, zucchini or 
tomatoes with thyme, mint or basil and garlic (200g)

Crostini cu prosciutto
Prosciutto crostini
pâine cu sos roșii proaspete, usturoi și prosciutto / bread, fresh 
tomatoes sauce & prosciutto (200g)

Măsline marinate & telemea
Marinated olives & feta cheese
măsline verzi, usturoi, piper roșu, lămâie, pâine organică cu maia 
prăjită / green olives, crushed garlic, lemon, red pepper & toast 
organic sourdough bread (250g)

CONOPIDĂ la cuptor cu parmezan
Parmesan roasted cauliflower
conopidă, ceapă, usturoi, parmezan / cauliflower, onion, garlic, 
parmesan (150g)

VINETE la grătar cu feta
Grilled eggplant
vinete, usturoi, brânză feta, ierburi aromatice / eggplant, garlic, 
feta cheese, herbs (150g)

TARTAR de somon cu mango
Mango salmon tartare
somon tartar, mango, condimente / salmon tartare, mango, 
spices (200g)

EDAMAME
păstăi de soia fierte, sare / boiled soybeans, salt (150g)
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ANTREURI
ENTREES

        
        

   

   
         

        
       

 

       
        

 

        
          

        

   
         
         

        

  
        

         
        
        

 

       
          

      
  

  
       

          
       

     

 
        

         
        

       
          

         
 

       
          

      
     

        
       
        

        

  
 

         
        

  

          
       

         
 

  
         

         
     

 
  



        
          

        
     

         
  

      
        
        

     
     

        

 
            

            
         

   
     

           
           
 

   
           
         

   
           
         

    
    

           
      

  
            

         

  

  

 
           

          
       

  

 
          

            
       

       

    
   

            
          
 

   
  

           
           

     

 
          

         
      

  
 

        
        
  

  
  

          

  
 

         
            

        
   

    
    

          
          

  

   
         

        
        

  
 

captură și acvacultură primite săptămânal, proaspete, 
timp de preparare 30 de min

wild catch and aquaculture, weekly supplied,
30 min cooking time

Calamar fraged la grătar
Tender squid on the grill
calamar întreg, rucola și mini plante, sos mayo și chipsuri de cartofi 
de casă / squid, arugula, lemon, mayo sauce and homemade baked 
potatoes chips (300g)

Gambas al ajillo
creveți la tigaie cu usturoi, pătrunjel, lămâie, servit cu focaccia cu 
rozmarin / shrimps, garlic, parsley, lemon, white wine, served with 
rosemary focaccia (350g)

Frutti misti la tigaie
Frutti misti by frypan
creveți, calamari, scoici, vin, capere, pătrunjel, roșii cherry, pâine 
prăjită cu usturoi / mixed fresh seafood, capers, parsley, white 
wine, garlic bread (450g)

Caracatiță la grătar
Octopus on the plank
cu piure de cartofi cu spanac, salsa picantă de casă cu roșii, 
coriandru, pepperoncino, ulei măsline / with mashed potatoes 
with spinach & spicy salsa with tomatoes, sweet paprika, 
pepperoncino cilantro, extra-virgin olive oil (300g)

Pește proaspăt întreg
Fresh fish
la grătar cu plante aromatice și ulei extra virgin de măsline / on the 
grill with virgin olive oil and aromatic herbs, lemon (400-600g)

Păstrăv rumenit
Roast trout
păstrăv la grătar, cimbru, usturoi și piure de cartofi cu spanac / 
roast trout served with spinach mashed potatoes, thyme and garlic 
(350g)

Ghiveci de fructe de mare
Seafood stew
creveți, calamar, scoici, roșii, ardei verde, apio usturoi  busuioc 
proaspăt, mozzarella di bufala D.O.P., pâine prăjită cu usturoi / 
shrimps, squid, mussels, tomatoes, green pepper apio, garlic, fresh 
basil, tomato sauce, mozzarella di bufala D.O.P., toast garlic bread 
(550g)

Midii italiene
Italian mussels
midii, țelină, capere, rozamarin, pătrunjel, vin alb, pâine prăjită cu 
usturoi / mussels, celery, capers, rosemary, parsley, white wine, 
toast garlic bread (600g)

Somon spaniol
Steamed spanish salmon
file de somon la aburi, citrice, condimente / steamed salmon fillet, 
citrus and spices (250g)
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DIN MARE
FROM SEA

Supa zilei
Soup du jour
cu pâine sau crutoane de casă cu maia organică / with organic 
sourdough bread or homemade croutons (250g)

Supă de roșii cu brânză gratinată
Tomato soup gratin
roșii coapte, țelină, păstârnac, morcov și o felie de pâine cu brânză 
gratinată, fine herb / baked tomatoes, celery, parsnip, carrot and 
cheese graded slice of bread, fine herb (300g)

Caponata siciliană (vegan option)
Eggplant stew
tocăniță de vinete fantastică cu roșii coapte, măsline verzi, capere 
și pătrunjel / eggplant stew with ripped tomatoes, parsley, green 
olives (300g)

Parmigiana di zucchini
zucchini, sos de roșii coapte, mozzarella di bufala D.O.P., parmezan, 
o mică salată verde / zucchini, baked tomato sauce, mozzarella di 
bufala & parmigiano reggiano D.O.P, small green salad (300g) 

local Curcan la cuptor
Turkey stew
pulpă de curcan slow cooked, cartofi, usturoi, sos de roșii coapte și 
plante aromatice / turkey legg, potatoes, garlic, fresh aromatic 
herbs, tomato sauce (250g)

ARDEI UMPLUT la cuptor
STUFFED PAPRIKA in the oven
carne de porc și vită, ardei gras verde, sos roșii coapte cu plante 
aromatice și o felie de pâine organică cu maia / stuffed sweet 
paprika with pork&beef minced meat, baked tomato sauce, 
aromatic plants and a slice of organic sourdough bread (250g)

local Talmeș Balmeș
Creamy polenta
mămăliguță cremoasă cu unt, ou bio fiert, brânză de burduf cu 
smântână SAU cârnați de oaie / polenta, butter, soft boiled bio 
egg, local cheese served with cream OR local beef/sheep sausages 
(300g)

RATATOUILLE cu orez basmati (vegan option)
RATATOUILLE with basmati rice
vinete, dovlecei, roșii, ardei roșu, condimente Provençale, ceapă, 
usturoi / eggplant, zucchini, tomatoes, red paprika, fresh herbs of 
Provence, onion, garlic (300g)

Musaca
Mousaka
carne de porc/vită, cartofi, plante aromatice, sos de roșii, salată de 
ridichi și gulii / pork/beef minced meat, potatoes, roasted 
tomatoes and a small radish salad (300g)

CIUPERCI la cuptor
Curry mushrooms
ciuperci la cuptor, sos de roșii San Marzano, plante aromatice, 
curry, condimente / mushrooms in the oven, San Marzano tomato 
sauce, fresh herbs, curry and spices (300g)
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PRÂNZ CALD
LUNCH



GARNITURI
SIDES
(175g)

Salată verde asortată | Piure de cartofi cu 
unt și lapte | Cartofi la cuptor cu usturoi & 
rozmarin | Orez cu legume | Rădăcinoase la 
cuptor (păstârnac, morcov, ciuperci brune) 

| Broccoli la abur | Sparanghel la grătar | 
Legume la grătar

Assorted green salad | mashed potatoes 
with milk and butter | roast potatoes with 
garlic and rosemary | vegetables rice pilaf | 

roast veggies (parsnip, carrots, brown 
mushrooms) | Steamed Broccoli | 

Asparagus on the grill | Vegetables on the 
grill

Steak Argentinian
antricot de vită Angus la grătar, cimbru și unt, servit cu sfeclă 
coaptă și hrean proaspăt / Ribeye Angus beef on the grill, thyme, 
butter, served with roast baked beetroots with fresh horseradish 
(450g)

Muschi de vită Gorgonzola
Gorgonzola beef sirloin on the grill
mușchi de vită la grătar, cimbru și unt, sos Gorgonzola/ prime 
sirloin beef on the grill, thyme & butter served with Gorgonzola 
sauce (250g)

Tomakawk on the grill
prime Ribeye Angus la grătar, cimbru și unt / prime Ribeye 
Angus beef steak on the grill, thyme and butter (900g)

T-bone on the grill
prime T-bone Angus la grătar, cimbru și unt / prime T-bone 
Angus beef steak on the grill, thyme and butter (450g)

Cotlete de miel la grătar
Lamb chops on the grill
cu rădăcinoase dulci la cuptor și plante aromatice / with roast 
sweet veggies (parsnip, carrots, brown mushrooms (400g)

Tomakawk pork chop
cotlet de porc cu os Tomahawk la grătar, cimbru și unt / 
Tomahawk pork chop on the grill, thyme and butter (300g)
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1st BURGER
vită Black Angus, salată, roșie, ceapă, sos tartar pregătit în casă, 
cartofi la cuptor cu usturoi și rozmarin / Angus-Black beef 
burger, wedges potatoes, salad, tomato, onion, homemade 
tartar sauce (400g)

2nd BURGER
vită Black Angus, salată, roșie, ceapă, bacon, brânză cedar, sos 
tartar pregătit în casă, cartofi la cuptor cu usturoi și rozmarin / 
Angus-Black beef burger, wedges potatoes, salad, tomato, 
onion, bacon, cheddar cheese, homemade tartar sauce (420g)

Pulpă de rață slow cooked
Slow cooked duck leg
cu piure de cartofi și salată asortată cu dressing de citrice / 
with mashed potatoes with butter & milk and assorted green 
salad (350g)

local Cârnat & murături
Sausage & pickles
cârnat proaspăt mangalița de “La Baciu” pe grill, piure de cartofi 
și castraveciori murați / local mangalița sausage on the grill,  
mashed potatoes & sour pickles (350g)

WIENER schnitzel
vrăbioară fragedă de vițel de lapte, piure de cartofi, lămâie, 
microplante / tender sirloin veal, mashed potatoes with butter 
and milk, fresh lemon and cress (350g)

Tagliata de vițel
Veal tagliata
vrăbioară fragedă de vițel de lapte, rucola, parmigianno 
regianno D.O.P. / tender sirloin veal, arugula, parmigianno 
regianno D.O.P. (250g)

Șnițel de pui
Chicken breast schnitzel
piept de pui, panko, microplante / chicken breast, panko, cress 
(250g)

BEYOND burger vegetal
Veggie burger
burger vegetal, salată, roșie, ceapă, brânză cedar, sos tartar 
pregătit în casă, cartofi la cuptor cu usturoi și rozmarin / veggie 
burger, wedges potatoes, salad, tomato, onion, cheddar cheese, 
homemade tartar sauce (400g)

Coaste de porc & chestii
Sticky pork ribs & stuff
coaste de porc fragede, cartofi la cuptor cu rozmarin, murături, 
sos Dijon / pork ribs, rosemary potatoes, artisanal sour pickles, 
Dijon sauce (550g)

Ossobuco con risotto Milanese
vițel, legume, sos de roșii, plante aromatice, orez Arborio, 
șofran, gremolata cu pătrunjel / veal, vegetables, tomatoes 
sauce, aromatic herbs, Arborio rice, saffron, parsley, gremolata 
(550g)
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DE LA FERMĂ
FROM FARM

      
     

     
   

   
    

            
           

  

  
           

          
  

   
   
         

          
   

  
   

            
        

         
     

  
 

              
         

 
 
            

          

    
 

          
          

         
          

 
 

          
         

   

 
  

           
   

 
 

 
  

            
     

     
  

            
          

       

   
 

          
          

 

  
          

           
         

   
 

            
         
   

   
    

             
            

        
         

  
 

           
           

          

     
   

        
          

   

           
         

      

  
 
          

          
      

 



   
   

        
          
       

    
    
         

          
    

    
 

          
   

    
 

        
       

    
 

        
     

  
 

           
        

 

    
 

         
       

      
  

         

   
        
         

   

    
 

          
           
 

  
 

        
      

       
      

 

       
       

 

 
         

         
       

  
   
         

        

  
 

         
              

          
         

  
          

           
        

  
 

           
    

   
    

          
           
   

    
  

        
 

    
 

         
   

    
  

        
 

         

PESTO
orez Arborio, ceapă, usturoi, pesto de casă, parmigiano 
reggiano D.O.P. / Arborio rice, onion, garlic, homemade 
pesto, parmigiano reggiano D.O.P.

ai FUNGHI e PREZZEMOLO
orez Arborio, ciuperci brune coapte cu usturoi și cimbru, 
parmigiano reggiano D.O.P., pătrunjel / Arborio rice, roasted 
brown mushroom with garlic and thyme, parmigiano 
reggiano D.O.P.

MILANESE
orez Arborio, ceapă, usturoi, șofran, parmigiano reggiano 
D.O.P. / Arborio rice, onion, garlic, safron, parmigiano 
reggiano D.O.P.

TARTUFO
orez Arborio, ceapă, usturoi, vin alb, parmigiano reggiano 
D.O.P., carpaccio și scalii trufe negre / Arborio rice, onion, 
garlic, parmigiano reggiano D.O.P., black truffles carpaccio & 
slices

alla MARINARA con verdure
orez Arborio, fructe de mare proaspete, morcov, ardei gras 
roșu, dovlecel, usturoi, pătrunjel, lămâie / Arborio rice, fresh 
seafood, carot, sweet red paprika, zucchini, garlic, parsley, 
lemon
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OTTIMO
RISOTTO

(300-500g)

POMODORO (vegan option)
paccheri fresca, roșii cherry, busuioc proaspăt, ulei de 
măsline extra virgin, sos de roșii San Marzano parmigiano 
reggiano D.O.P. / paccheri, cherry tomatoes, Pomodoro San 
Marzano, fresh basil, extra virgin olive oil, parmigiano 
reggiano D.O.P.

FUNGHI
scialatielli fresca, ciuperci de sezon proaspete, cimbrișor, 
parmigiano reggiano D.O.P., sos de unt și lapte / scialatielli, 
fresh seasonal mushrooms, thyme, butter&milk sauce, 
parmigiano reggiano D.O.P.

ZUCHINI al forno
paccheri fresca, zucchini, mozzarella di bufala D.O.P., 
parmigiano reggiano D.O.P., sos de unt și lapte / paccheri 
fresh, zucchini, mozzarella di bufala D.O.P., parmigiano 
reggiano D.O.P., butter & milk sauce

SALSICCIA pomodori
pappardelle fresca, salsiccia D.O.P., roșii cherry, ceapă shallot, 
usturoi, ulei de măsline extra virgin / pappardelle, salsiccia 
D.O.P., cherry tomatoes, shalots, garlic, extra virgin olive oil

BROCCOLI
scialatielli fresca, broccoli al dente, usturoi, parmigiano 
reggiano D.O.P., sos de unt și lapte / scialatielli fresca, 
broccoli al dente, garlic, parmigiano reggiano D.O.P., milk & 
butter sauce

FORMAGGI
paste scialatielli fresca, taleggio D.O.P., gorgonzola D.O.P., 
parmigiano reggiano D.O.P., sos de unt și lapte / scialatielli 
fresca, taleggio D.O.P., gorgonzola D.O.P., parmigiano 
reggiano D.O.P., milk & butter sauce

BUFALA
scialatielli fresca, roșii cherry, mozzarella di bufala D.O.P., 
busuioc proaspăt, parmigiano reggiano D.O.P., ulei de 
măsline extra virgin / scialatielli fresca, cherry tomatoes, 
mozzarella di bufala D.O.P., fresh basil, parmigiano reggiano 
D.O.P.

RAGU de rață
DUCK ragu
pappardelle fresca, ragù de rață pregătit în casă, parmigiano 
reggiano D.O.P. / pappardelle fresca, homemade duck ragù, 
parmigiano reggiano D.O.P.

AOP         (vegan option)
scialatielli fresca, usturoi, pepperoncino, pătrunjel, lămâie,  
ulei de măsline extra virgin / scialatielli, garlic, pepperoncino, 
parsley, lemon

Frutti di Mare
pappardelle fresca, fructe de mare, capere, roșii cherry, ulei 
de măsline / pappardelle, fresh sea food, capers, cherry 
tomatoes, white wine, pepperoncino, garlic, parsley
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PASTA FRESCA
FRESH ARTISANAL PASTA

(300-500g)



Try it now

Pregătite în bucătăria noastră cu 
ingrediente integrale și naturale, fără 
coloranți și cu foarte puțin zahăr de 

cocos sau brun

 Homemade cakes using only natural 
ingredients and very little coconut 

sugar or raw sugar

PAVLOVA
fructe proaspete de sezon, cremă de mascarpone, 
mentă proaspătă și sirop de fructul pasiunii / Fresh 
seasonal fruits, mascarpone cream, fresh mint & 
maracuja syrup (230g)

Clătituțe pufoase
Fluffy pancakes
Ouă bio, lapte, fructe proaspete de sezon, frișcă de 
casă, fistic și miere cu lavandă / bio eggs, fresh 
seasonal fruits, homemade whipped cream, pistachio 
, lavender honey (280g)

Tort de biscuiți
Dark chocolate cake
cacao, ciocolată neagră și stafide aurii, rom Captain 
Morgan, nuci, biscuiți și înghețată / cacao, dark 
Choco, raisins soaked in Captain Morgan rum, nuts, 
butter biscuits & a cup of ice cream (230g)

TIRAMISU
ouă bio, espresso, mascarpone cream, cacao / bio 
eggs, mascarpone cream, cacao, espresso (170g)

Tartă cu mere și frișcă
Tarte TATIN with whipped cream
aluat fraged cu unt, fructe de sezon locale, unt, 
lapte, scorțișoară, nucșoară și frișcă de casă / butter 
pastries, apples, milk, butter, cinnamon, nutmeg, 
brown sugar and homemade whipped cream (170g)

Orez cu lapte și scorțișoară
Rice milk with cinnamon
orez, lapte, scorțișoară, zahăr brun / rice, milk, 
cinnamon, brown sugar (150g)

DALINE
mousse de ciocolată cu frișcă naturală, piure de 
fructe / chocolate mousse with natural cream, fruits 
puree (30g)

LAVA cake
ciocolată neagră, ouă, făina, unt, vanilie, zahăr, 
înghețată / dark chocolate, eggs, flour, butter, 
vanilla, sugar and icecream (150g)
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DULCIURI  DE CASĂ
HOMEMADE SWEETS

MARGHERITA
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., busuioc proaspăt / 
pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., fresh basil, extra virgin olive 
oil

VERDURE (vegan option)
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., dovlecei, ciuperci brune, 
ardei roșu / pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., zucchini, brown 
mushroom, red sweet paprika, fresh basil, parmigiano reggiano D.O.P.

CAVA
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., busuioc proaspăt, ulei de 
măsline extra virgin / pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., fresh 
stracchino cheese, fresh basil, extra virgin olive oil

QUATRO FORMAGGI
sos de roșii San Marzano, D.O.P. mozzarella di bufala, taleggio, gorgonzola, 
parmigiano reggiano / Pomodoro San Marzano sauce and D.O.P. mozzarella di 
bufala, taleggio, gorgonzola, parmigiano reggiano D.O.P.

TARTUFO
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., scalii trufe negre, salsa de 
trufe negre, scalii de parmigiano regianno D.O.P. / Pomodoro San Marzano, 
mozzarella di bufala D.O.P, black truffles carpaccio, parmigiano regianno D.O.P.

ANGHINARE/ARTICHOKE (vegan option)
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., inimă de anghinare, măsline 
negre, capere / Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., artichoke, 
capers

FINOCCHIONA
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P. anghinare, salam artizanal 
cu fenicul, rucola / Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., artisanal 
fennel salami I.G.T, arugula, parmigiano reggiano D.O.P.

CALABRESE
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., Spianata piccante D.O.P., 
măsline negre / pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., Spianata 
piccante D.O.P., black olives

PROSCIUTTO SAN DANIELLE
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., prosciutto San Danielle 
D.O.P, rucola, parmigiano reggiano D.O.P. / Pomodoro San Marzano, mozzarella di 
bufala D.O.P., prosciutto San Danielle D.O.P., arugula parmigiano reggiano D.O.P.

SALSICCIA
sos de roșii San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., salsiccia fresca, stracchino, 
radicchio, pepperoncino / Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala D.O.P., 
salsiccia fresca, stracchino, Radicchio, pepperoncino

FOCACCIA
ulei de măsline extra virgin & rozmarin / extra virgin olive oil & rosemary

Blat crocant dospit pe îndelete, sos de roșii San Marzano pregătit în casă cu 
busuioc proapăt și ulei de măsline extravirgin / crispy dough, homemade San 

Marzano tomato sauce with fresh basil and extra virgin olive oil
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GOURMET PIZZA
Mozzare l la  d i  bufa la  d i  Campagna  D.O.P.

    
     

          
       

          
          

          
         

             
         

    
     
          

         
           

       
        

           
         

          
           

         
   

  
        

            
        

       

 
            

             
         

 

  
           

           
      

 
           

          

   
  

               
          

  
  

         
            

        

   
   

              
             
      

 
 

          
           

       

 
 

           
           

         
  

  
  

         
         

     

 
         

        
        
      
   

 
          

          
     

 
        
            
        

        
    

    
         

        
              

      
       

 

 

  


