


Stimaţi Clienţi, 

 Vă informăm că în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1169/2011 
al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, următoarele 
substanţe cauzează alergii sau intoleranţe: 

–  Cereale care conţin gluten şi anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu dur 
sau hibrizi ai acestora şi produse derivate; 

–  Crustacee şi produse derivate; 
–  Ouă şi produse derivate; 
–  Peşte şi produse derivate; 
–  Arahide şi produse derivate; 
–  Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză); 
–  Fructe cu coajă lemnoasă, adică: migdale,alune de pădure, nuci, nuci 

Caju, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de Macadamia şi nuci de 
Queensland, precum şi produse derivate; 

–  Soia şi produse derivate; 
–  Ţelină şi produse derivate. 
–  Muştar şi produse derivate; 
–  Seminţe de susan şi produse derivate; 
–  Dioxidul de sulf şi sulfiţii în concentraţii mai mari de 10 mg/kg sau 

10 mg/litru; 
–  Moluşte şi produse derivate; 
–  Lupin şi produse derivate. 

 Produsele noastre pot conţine substanţe din cele menţionate mai sus. În cazul în 
care sunteţi alergici, vă rugăm să ne sesizaţi în vederea recomandării preparatelor 
care nu conţin alergeni. 

Gramajul preparatelor este exprimat in crud!
Preţurile sunt valabile din data de 23.10.2018.
Pentru varianta online preţurile sunt informative, ele putând fi modificate fără 
notificare.

Vă mulţumim pentru înţelegere.





Club sandwich 200/250g 25 lei 
(pâine toast, piept de pui, bacon, castraveţi muraţi, 
roșii, salată verde, ou,cașcaval, cartofi prajiţi) 

Chicken Strips 200g 24 lei 
(piept de pui, ou, pesment, seminţe, cartofi prajiţi, sos Andalouse) 

Caşcaval pane 200g 19 lei 
(cașcaval, ou, făină, pesmet) 

Fish and Chips 150/250g 29 lei 
(file de pește, ou, pesmet, seminţe, cartofi prajiţi) 

Inele de calamari 200g 28 lei 
(calamari, sos sweet chilly, făină, ou, pesmet, parmezan, pătrunjel) 

Zacuscă 200g 17 lei
(vinete, ceapă, ardei, pastă de roșii, ulei)



Mix Bruschete 250g 18 lei 
(roșii, usturoi, pătrunjel, sos pesto, ton, somon fume, 
tapenade de măsline, cremă de brânză) 

Salată de vinete 200g 15 lei 
(vinete, roșii cherry, ceapă roșie) 

Icre de crap cu ceapă roşie 150g 18 lei
(icre de crap, ulei, lamâie, ceapă roșie) 

Fasole bătută cu ceapă prăjită 200g 15 lei
(fasole, ceapă sos de roșii) 

Slănină de casă afumată cu ceapă roşie 200g 16 lei
 

Şorici de casă 100g 18 lei 

Jumări cu ceapă roşie 200g 18 lei 

Tartar de vita 350g 45 lei 
(mușchi de vită, ceapă, capere, ou, castravete murat, muștar) 

Omletă Tărănească 300g 18 lei 
(3 oua, ardei gras, ciuperci, ceapă, pătrunjel, bacon, cașcaval) 

Burger de vita 400g 32 lei 
(chiflă, carne burger, brânză Cedar, bacon, roșii, ceapă, salată iceberg, 
ketchup, sos Andalouse, cartofi prăjiţi)



Salată Caesar 400g 27 lei 
(salată iceberg, piept de pui, sos Caesar, parmezan, crutoane) 

Salată grecească 400g 24 lei 
(mix salată, roșii cherry, brânză feta, castravete, ardei gras, 
ceapă roșie, măsline, oregano, focaccia) 

Salată bulgarească 400g 26 lei 
(mix salată, roșii cherry, ardei gras, măsline, ou, șunca Praga, 
ceapă, castraveţi, focaccia) 

Salată cu pui si gorgonzola 400g 29 lei 
(mix salată, piept de pui, roșii cherry, gorgonzola, dressing, 
seminţe, focaccia) 

Salată cu ton 400g 26 lei 
(mix salată, ton, dressing citrone, porumb, măsline, ceapă roșie, 
roșii cherry, ou, focaccia) 



Salată cu somon fume 400g 28 lei 
(mix salată, somon fume, roșii cherry, ardei gras, avocado, 
dressing, capere, focaccia) 

Salată cu fructe de mare 400g 39 lei 
(mix salată, lămâie, fructe de mare, roșii cherry, focaccia) 

Salată Excellence 400g 38 lei 
(mix salată, roșii cherry, castraveţi, ardei gras, file de vită, 
prosciutto, parmezan, focaccia)

Salată Berlineză 400g 32 lei
(pulpă de vită, cartofi, castraveţi acri, gogoșari acri, 
maioneză, ou fiert, ceapă, ketchup)  

Salată Midinette 400g 28 lei
(piept de pui, ţelină, morcov, măr, nuci, maioneză)   



Ciorbă de burtă 100/350g 12 lei 

Ciorbă de vacuţă Tărănească 100/350g 11 lei 

Supă de pui cu taiţei de casă 100/50/300g 11 lei 

Ciorbă de fasole cu afumatura 100/350g 11 lei 

Supă de fructe de mare 250/200g 25 lei 

Supă cremă de ciuperci cu crutoane 250/200g 15 lei



Penne cu ton 350g 26 lei 
(penne, sos roșii, ton, ceapă, vin, porumb, pătrunjel) 

Penne siciliene al forno 350g 28 lei 
(penne, piept de pui, bacon, mozzarella, ciuperci, 
smântană lichidă, sos roșii)

Penne cu somon 350g 29 lei 
(penne, somon fume, ceapă, smântână lichidă)

Penne Quattro Formaggi 350g 28 lei 
(penne, gorgonzola, parmezan, emmentaler, mozzarella, 
smântână lichidă) 

Penne arabiata 350g 22 lei 
(penne, usturoi, ardei iute, sos roșii, roșii cherry, pătrunjel) 



Tagliatelle cu fructe de mare 350g 36 lei 
(pene, mix fructe de mare, usturoi, pătrunjel, vin)

Spaghete bolognese 350g 27 lei 
(spaghete, carne de vită, sos de roșii) 

Spaghete carbonara 350g 27 lei 
(spaghete, bacon, gălbenuș ou, smântână lichidă, parmezan, usturoi) 

Spaghete aglio, olio e peperoncino 350g 22 lei 
(spaghete, peperoncino, usturoi, parmezan, vin alb, pătrunjel, ulei de masline) 

Spaghete aglio cu creveţi 350g 39 lei 
(Spaghete, creveţi, usturoi, ulei de masline, vin, roșii cherry, parmezan, pătrunjel) 

Spaghete cu parmezan si ciuperci 350g 28 lei 
(Spaghete, parmezan, ciuperci, smântână lichidă, mozarella) 

Risotto Quattro Formaggi 350g 27 lei 
(orez, parmezan, gorgonzola, mozzarella, emmentaler, smântână lichidă) 

Risotto cu fructe de mare 450g 39 lei 
(risotto, creveţi, calamari, midi, smântână, parmesan) 

Tortellini Quattro Formaggi 350g 29 lei 
(tortellini, parmezan, gorgonzola, mozzarella, emmentaler, smântână lichidă) 

Tortellini cu pui şi ciuperci al forno 350g 29 lei 
(tortellini, piept de pui, bacon, mozzarella, ciuperci, smântană lichidă, sos roșii)



Pizza Excellence 500g 35 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, ardei gras, ciuperci, gorgonzolla, prosciutto, roșii uscate) 

Pizza Prosciutto crudo 450g 32 lei 
(blat, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, parmesan, roșii cherry) 

Pizza carnivora 450g 29 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, cârnaţi, salam) 

Pizza cu fructe de mare 450g 39 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, calamari, midi, creveţi)) 

Pizza Quattro Stagioni 450g 27 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarela, șuncă, măsline, salam, ciuperci) 

Pizza Quattro Formaggi 450g 29 lei 
(blat, mozzarella, gorgonzola, parmezan, brie) 

Pizza Diavolo 400g 27 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei iute) 



Pizza Vegetariană 400g 23 lei 
(blat, sos de roșii, măsline, ciuperci, ardei gras, roșii cherry) 

Pizza Margherita 400g 22 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, busuioc) 

Pizza Prosciuto e Funghi 450g 25 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci) 

Pizza Tonno 450g 27 lei 
(blat, sos roșii, mozzarella, ton, ceapă, porumb, roșii cherry) 

Pizza Pollo e Funghi 450g 26 lei 
(blat, sos roșii, mozzarella, piept de pui, ciuperci) 

Pizza Capriciosa 450g 27 lei 
(blat, sos roșii, mozzarella, șuncă, măsline, ciuperci, ardei) 

Pizza Rustica 500g 28 lei 
(blat, sos de roșii, mozzarella, ciuperci, porumb, ceapă, roșii cherry, bacon) 

Pizza Carbonara 450g 27 lei 
(blat, mozzarella, bacon, parmezan, smântână lichidă)



Focaccia 250g 9 lei

Focaccia cu parmezan 300g 12 lei
(făină, ulei de măsline, parmezan) 

Focaccia cu Usturoi 250g 12 lei
(făina, ulei de măsline, usturoi)



Crap prăjit 250/250g 28 lei
(crap, mămăliguţa, usturoi) 

Saramură de crap 250/250/150g 34 lei
(crap, ceapă, ardei gras, ardei iute, usturoi, pătrunjel, mămăliguţa) 

Şalău la planşă 200g 29 lei

Păstrăv grill 250g 29 lei

Somon grill 200g 37 lei

Somon in crustă de verdeţuri 200g 39 lei
(somon, sos Dijon, verdeţuri aromate) 

Dorada la grătar 350g 42 lei
(dorada, usturoi, ulei de măsline) 



Fructe de mare pane cu sos sweet chilli 350g 45 lei
(caracatiţă, calamari, midii, creveţi, parmezan, pătrunjel, sos sweet chilli, 
făină, pesmet, ou, mix salate)

Midii in sos de vin 500g 39 lei
(midii, ceapă, ardei gras, usturoi vin, pătrunjel) 

Creveţi mediteraneeni în sos de vin 200g 45 lei
(creveţi unt, usturoi, vin, lămâie) 

Creveţi Diavolo 200g 44 lei
(creveţi, usturoi, sos Napoli, roșii cherry, vin, pătrunjel) 

Mix fructe de mare cu sos Milanez 250/100g 43 lei 
(caracatiţă, calamari, midii, creveţi, ceap, apio, usturoi, vin, sos de roșii, pătrunjel) 

Tentacule de caracatiţă la grătar 200g 49 lei 
(tentacule de caracatiţă, mix salate, dressing passion) 

Tentacule de calamar la grătar 200g 38 lei 
(tentacule de calamari, mix salate, dressing passion) 



Platou rece tradiţional (2-3 pers) 1000g 85 lei 
(telemea de oaie, slănină de casă afumată, cașcaval, măsline, 
salată de icre, fasole bătută, jumări, șorici, ceapă roșie, murături) 

Platou brânzeturi şi afumături (2-3 pers) 500g 90 lei 
(brânză feta, brânză brie, gorgonzola, ementaler, parmesan, 
prosciutto crudo, somon fumé, icre crap, unt, măsline, toast)

Platou cald Excellence (3-4 pers) 2000g 240 lei 
(pulpă pui, coaste de porc, antricot de vită, cotlete de berbecuţ, 
cârnaţi afumaţi, cartofi cu rozmarin, legume la grătar, murături) 

Platou cald tradiţional (3-4 pers) 2000g 160 lei 
(ficăţei, pastramă de berbecuţ, mici, cârnaţi măcelărești, ceafă, 
cartofi cu rozmarin, ciuperci la grătar, murături, muștar, mujdei, 
mămăliguţă) 

Platou fructe de mare si peste 1000g 180 lei 
(creveţi, tentacule calamari, carne midii, somon, legume la grătar, 
roșii cherry, busuioc, usturoi) 



Piept de pui exotic

 

200/100g

 28 lei 

(piept de pui, curry, ananas, fistic, smântână lichidă) 

Piept de pui în sos lime 200/100g 31 lei 
(piept de pui, smântână lichidă, lime, unt, cognac) 

Piept de pui grill

 

200g

 32 lei 

Piept de pui cu smântână si ciuperci 150/150g 34 lei 
(piept de pui, ciuperci champignon, smântână lichidă, unt, vin) 

Pulpă de pui dezosată la gratar 250g 27 lei 

Pulpă de pui 
dezosată cu verdeturi aromate 250g 31 lei
(pulpă de pui, muștar Dijon, verdeţuri)



Pui chinezesc 200/200g 34 lei 
(piept de pui, morcov, ardei gras, sweet chilli, sos soia, ţelină, apio, orez, ou, usturoi) 

Pui cu muştar, cartofi zdrobiţi 
şi salată verde – foarte picant 500g 43 lei 
(1/2 pui dezosat, muștar, condiment, curry, chilli, cartof, salată verde) 

Pui gorgonzola 200/100g 36 lei 
(piept de pui, gorgonzola, smântână lichidă, parmezan, cognac, unt) 

Ruladă de pui 
cu sos Quattro Formaggi 250/100g 38 lei 
(piept de pui, ciuperci, cașcaval, sos quattro formaggi) 

Ficăţei de pui Lionezi 300g 26 lei 
(ficăţei, ceapă, bacon, sos roșii) 

Ficăţei la tigaie în sos de vin 250g 25 lei 

Şniţel pui pane 250g 29 lei 
piept de pui, făină,ou, pesmet) 

Pui măcelaresc la ceaun 800g 38 lei 

Pulpă de raţă cu varză călită 200/200g 43 lei 
(pulpă de raţă, varză, mămăliguţă) 

Piept de raţă în sos de portocale 200/100g 45 lei 
(piept de raţă, suc de portocale, cognac) 



Cotlet de porc haiducesc

 

350g

 28 lei 

(cotlet porc, bacon, roșii cherry, mozzarella, sos Napoli) 

Ceafă de porc la grătar

 

250g

 36 lei 

File de porc la grătar 200g 30 lei 

Cotlet la grătar 250g 29 lei 

Şniţel ureche de elefant 250g 32 lei 
(cotlet de porc, făină, ou, pesmet, seminţe) 

Coaste în sos BBQ servite 
cu cartofi wedges şi salată 400/200/100g 39 lei 



Pomana porcului 
cu mămăliguţă şi usturoi 400g 29 lei 

Tochitură moldovenească 450g 31 lei 
(porc, pui, carnaţi, ou, telemea, mămăliguţă) 

Tigaie picantă 450g 31 lei 
(pui, porc, legume) 

Sărmăluţe de porc 
in foi de varză cu bacon crispy, 
mămăliguţă şi smântână 250/250g 29 lei 



Ciolan de porc pe iahnie de fasole 650/200g 49 lei 
(ciolan de porc, fasole ceapă, ardei, sos de roșii)

Mititei 300/250/50g 23 lei 
(3 mici, cartofi prăjiţi, muștar)

Cârnat măcelăresc afumat 300/250/50g 23 lei 
(Cârnat, cartofi prăjiţi, muștar)

Tocană ciobănească 350/200g 39 lei 
(pulpă de oaie, ceapă, ardei gras, ciuperci, vin, usturoi, mămăliguţă) 

Tocană ardelenească de vită 350/200g 35 lei 
(pulpă de vită, ceapă, ardei gras, boia, mămăliguţă)



Osso Buko 550g 45 lei 
(rasol viţel, usturoi, sos brun, roșii cherry, hrean, busuioc fresh, 
ciuperci, piure de cartofi) 

Muşchi de vită la grătar 200g 45 lei 

Muşchi de vită cu sos gorgonzola 200g 58 lei
(mușchi de vită, gorgonzola, smântână lichidă, parmezan, 
piper alb, unt)

Muşchi de vită cu sos de piper verde 300g 52lei
(unt, coniac, piper verde)

Muşchi de vită pe blat de piatră încinsă 200g 55 lei



 

Muşchi de vită cu sos de lămâie 300g 54 lei 
(mușchi de vită , smântână lichidă, lămâie)

Muşchi de vită cu ciuperci porcini 
şi creveţi pe blat piatră încinsă 450g 65 lei 
(mușchi de vită, ciuperci porcini, smântână, muștar, coniac)

Antricot de vită marmorat 
pe blat de piatră încinsă 270g 49 lei 

Vită thai 270g 45 lei 
(mușchi de vită, legume, orez, condiment, sos soya) 

Şniţel vienez 250g 45 lei 
(antricot de vită, făină, ou, pesmet, mix de salată) 

Tagliata de vită 270g 49 lei 
(antricot de vită, parmesan, roșii cherry, salată de rucola) 

Steak de vită 300g 46 lei 



Pastramă de berbecuţ 
pe blat de piatră încinsă 250/250g 44 lei 
(pastramă berbecuţ, mămăliguţă, mujdei) 

Pastramă la tigaie 
cu usturoi şi mamaligă 250/250g 39 lei 
(pastramă berbecuţ, mămăliguţă, mujdei) 

Cotlete de berbecuţ pe blat 
de piatră încinsă 250g 55 lei 

Tocană ciobănească 400/200g 39 lei 
(pulpă de oaie, ceapă, ardei gras, ciuperci, vin, 
usturoi, mămăliguţă) 



Cartofi prăjiţi 250g 9 lei 

Cartofi ţărăneşti 250g 12 lei
(cartofi, bacon, ceapă, patrunjel, vin) 

Cartofi cu rozmarin 250g 10 lei 

Cartofi natur 250g 8 lei 
(cartofi, patrunjel, unt) 

Cartofi piure 250g 10 lei 
(cartofi, unt, lapte) 

Ciuperci sote 200g 12 lei 
(ciuperci, usturoi, ceapă, pătrunjel) 



Ciuperci la gratar 200g 12 lei 

Legume la gratar 200g 14 lei 
(ardei gras, dovlecel, vinete, ciuperci, roșii cherry, ceapă) 

Mămăliguţă 250g 5 lei 

Orez basmati 200g 13 lei 
(orez basmati, unt) 

Orez cu ciuperci 250g 14 lei 

Broccoli 200g 12 lei 

Varză călită 200g 14 lei 



Salată de varză albă 150g 6 lei 

Salată de roşii 250g 10 lei 

Salată de castraveţi verzi 250g 9 lei 

Salată de vară 200g 11 lei 
(roșii, castraveţi, ceapă roșie, ardei gras, salată verde) 

Salată de ardei copți 150g 14 lei 

Salată de sfecla roşie cu hrean 150g 12 lei 

Salată de rucola cu roşii cherry 150g 17 lei 

Salată murături asortată 150g 10 lei 
(castraveţi muraţi, gogoșari muraţi) 

Salată de castraveţi muraţi 150g 9 lei 

Salată de varză murată 150g 9 lei 



Clătite cu dulceaţă 200g 14 lei 
(făina, lapte, ou, ulei, esenţe, dulceaţă de zmeură) 

Clătite cu finetti 200g 15 lei 
(făina, lapte, ou, ulei, esenţe, finetti) 

Papanaşi cu dulceaţă 250g 20 lei 
(brânză de vaci, făină, ou, esenţe, coajă portocală, smântână, dulceaţă de zmeură) 

Lava cake 200g 20 lei 
(ciocolată, ou, zahăr, unt, făină, esenţe, îngheţată) 

Îngheţată asortată 3 cupe/150g 12 lei 
(vanilie, fructe de pădure, ciocolată) 

Tiramisu 200g 14 lei 
(pișcoturi, cafea, amaretto, mascarpone, ou, frișcă lichidă, zahăr) 

Cheese cake 200g 15 lei
(biscuiţi, unt, zahăr brun, cremă de brânză, ou, zahăr, esenţe)



Chifle 3 buc / 120g 3 lei
Ardei iute verde/murat  1 leu

Telemea 50g 5 lei

Parmezan 50g 12 lei

Sos dulce/picant 50g 4 lei

Ketchup dulce/picant 50g 3 lei

Muştar 50g 3 lei

Mujdei de usturoi 50g 3 lei



Pastă de usturoi 100g 4 lei

Smântână 100g 3 lei

Maioneză 100g 4 lei

Sos Quattro Formaggi 100g 8 lei

Sos Caesar 100g 9 lei

Sos soia 100g 5 lei

Sos sweet chilli 100g 5 lei

Sos barbeque 100g 5 lei

Topping: şuncă/ salam/ mozzarella 
/ton /piept de pui/ bacon/ cârnaţi/ 
măsline/ ardei gras/ ceapă/ porumb 
/ciuperci/ ardei iute/ ou  

6 lei

Mujdei de usturoi 100g 3 lei

50g


