Dacă aveţi alergie la vreunul dintre următorii alergeni: gluten, crustacee, moluşte, peşte,
alune, lupin, alune de copac, soia, ouă, lapte, ţelină, muştar, susan sau dioxid de sulf,
vă rugăm să anunţaţi neapărat chelnerul.
Mulţumim!

Mic Dejun
(Breakfast)
Ochiuri simple
la alegere: poșate, ochiuri, bătute
servite cu pâine toast
(Choose your eggs: fried, poached
or scrambled on toast)
2 buc. ............................ 6,9 lei

Ouă bătute cu somon
servite cu pâine toast
(Scrambled eggs with salmon
on toast)
2 buc. ............................ 12,9 lei

Omletă cu șuncă și cașcaval
(Ham and cheese omelette)
3 ouă ................................... 9,9 lei

Creează-ți omleta proprie
(”Build your own” Omelette)
3 ouă ................................... 6,9

lei

adaugă orice topping, la alegere
(choose any extra toppings)
ciuperci, ardei, ceapă ............................ 2,0

lei/topping
bacon, cârnați, cașcaval, șuncă .......... 3,0 lei/topping

Clătite cu iaurt, afine și miere
(Breakfast pancakes with yogurt, honey and berries)
2 buc. ............................ 9,9
y
healthoice
ch

lei

Muesli cu iaurt, afine și miere
(Muesli with yogurt, honey and berries)
300 gr. ............................ 9,9

lei

Mediterranean Choices
Bruschete cu roșii
(Tomato Bruschetta)
roșii proaspete, usturoi, ulei de măsline, busuioc

200g ............................ 8,9

lei

adaugă extra topping, la alegere
(choose any extra toppings)
parmezan, ruccola, măsline .......... 4,0 lei/topping
prosciutto crudo .......... 7,0 lei/topping

Calamari tempura

Home-made cașcaval pané

Inele de calamar prăjite în
mix tempura, servite cu
home-made aioli și lămâie
(Fried tempura squid rings,
served with home-made
aioli and lemon)
300g ............................ 15,9 lei

din branza cheddar - specialitatea casei,
servit cu dulceață de ardei iute
(Home-made fried cheddar cheese
served with chilli jam)
200/100g ............................ 15,9 lei

Italian-style Arancini
Home-made hummus
servit cu foccacia
(Home-made hummus
served with foccacia)
năut, tahini, ulei de măsline, usturoi,
pătrunjel verde

200/100g ............................ 15,9

lei

Globulețe de orez umplute cu ciuperci
și brâză, servite cu sos de roșii
(Italian fried rice balls, stuffed
with mushrooms and cheese,
served with tomato sauce)
chifteluțe din orez, cu ciuperci și
brânză, prăjite în fulgi de porumb
200/100g ............................ 15,9

Scoici marinière
(Mussels marinière)
Scoici gătite în sos de smântână cu usturoi, chilli și vin alb,
asezonate cu rondele de ceapă verde
(Mussels cooked in a creamy sauce with garlic,
chilli and white wine sauce)
600g ............................ 44,8 lei

lei

Salate
(Salads)
Salată Caesar cu piept de pui la grătar
(Caesar salad with grilled chicken)
salată verde, piept de pui, bacon, ou,
crutoane, parmezan, dressing

280/100g ..................... 18,9

lei

Salată Caesar cu somon afumat
(Caesar salad with smoked salmon)
salată verde, somon afumat, ou fiert, dressing,
parmezan, crutoane

300/50g ............................ 27,9

lei

Salată Nicoise
(Nicoise salad)
salată verde, ton, cartofi, roşii, fasole verde,
măsline negre, ceapă roşie, porumb, ou, dressing

300/50g ............................ 24,9

lei

Salată orientală cu piept de pui pané
(Oriental salad with breaded chicken)
salată verde, piept de pui pané,
varză roşie, dressing

300/160g ............................ 21,9

lei

Salată
cu mușchi de vită
(Chef’s salad with beef)
salată verde, muşchi de vită, roşii, castraveţi,
ardei roşu, ruccola, dressing, crutoane

320/100g ............................ 34,9

lei

Supe
(Soups)

Supă cremă de ciuperci
(Creamy mushrooms soup)
350g ................................... 13,9 lei

Supă de țelină și gorgonzola
(Creamy celeriac soup with gorgonzolla)
350g ................................... 15,9 lei

Supă cremă de conopidă și gorgonzola
(Creamy cauliflower soup with gorgonzolla)
350g ................................... 15,9 lei

Supă cremă de roșii cu busuioc
(Creamy tomatoes soup)
350g ................................... 13,9 lei

(toate supele se servesc cu crutoane din pâine de casă)
(all soups are served with croutons
from home-made bread)

Paste

(Pasta)

Spaghete Carbonara
(Spaghetti Carbonara)
paste, bacon, smântână dulce, ou, parmezan, pătrunjel verde

400g ............................ 19,9

lei

Spaghete Bolognese
paste, sos ragu făcut în casă, parmezan, pătrunjel

400g ............................ 19,9

lei

Penne All Amatriciana
paste, roşii, bacon, parmezan, ceapă, usturoi, cimbru, busuioc

400g ............................ 19,9

lei

Gnocchi 4 Formaggi
gnocchi, blue cheese, parmezan, brie, smântână dulce

400g ............................ 19,9

lei

Tagliatelle cu sos de ciuperci
(Tagliatelle with mushroom sauce)
paste, ciuperci, smântână dulce, parmezan

400g ............................ 19,9

lei

Tagliatelle cu somon afumat și sos alb
(Tagliatelle with smoked salmon and white sauce)
paste, somon afumat, ceapă, smântână dulce,
usturoi, parmezan, pătrunjel

350/50g ............................ 27,9

lei

Pizza
Margherita

Pizza

sos de roşii, mozzarella

350g ............................ 14,9

lei

sos de roşii, mozzarella, cârnati, şuncă,
bacon, salam, ciuperci, porumb, ardei gras,
roşii, măsline

600g ............................ 27,9

lei

Cannibale

Prosciutto é Funghi

sos de roşii, mozzarella, şuncă,
bacon, salam, cârnaţi

sos de roşii, mozzarella, şuncă, ciuperci

500g ............................ 21,9

lei

500g ............................ 17,9

lei

Fumé

Tonno é Cipolla

sos de roşii, mozzarella, somon afumat,
roşii, capere

sos de roşii, mozzarella, ton, ceapă

450g ............................ 25,9

lei

400g ............................ 19,9

lei

Capriciosa

Napoletana con Ruccola

sos de roşii, mozzarella, şuncă, salam,
ciuperci, ardei

sos de roşii, mozzarella, prosciutto crudo,
ciuperci, ruccola, parmezan

500g ............................ 21,9

lei

500g ............................ 27,9

lei

Prosciutto Crudo Mascarpone

Cippola Bacon

sos de roşii, mozzarella, mascarpone,
prosciutto crudo

sos de roşii, mozzarella, şuncă, bacon,
ceapă, porumb

500g ............................ 24,9

lei

450g ............................ 21,9

lei

Pizza
Prosciutto Crudo Gorgonzola

Quattro Stagioni

sos de roşii, mozzarella, prosciutto crudo,
gorgonzola, parmezan

sos de roşii, mozzarella, şuncă, ciuperci,
salam picant, anghinare

500g ............................ 27,9

lei

500g ............................ 21,9

lei

Milanese

Pollo

sos de roşii, mozzarella, şuncă, ceapă,
salam, ciuperci, porumb

sos de roşii, mozzarella, piept de pui,
roşii, smântână

500g ............................ 21,9

lei

500g ............................ 21,9

lei

Rustica

Quattro Formaggi

sos de roşii, mozzarella, bacon,
caşcaval afumat, ciuperci, măsline

sos de roşii, mozzarella, gorgonzola,
brie, caşcaval afumat

500g ............................ 21,9

lei

500g ............................ 24,9

lei

Diavola

Vegetariana

sos de roşii, mozzarella, salam picant

sos de roşii, mozzarella, ciuperci, ceapă,
roşii, ardei, porumb, măsline

500g ............................ 21,9

lei

500g ............................ 21,9

lei

Porcini & Prosciutto Crudo

Mexicană

sos de roşii, mozzarella, usturoi, pătrunjel,
porcini, prosciutto crudo

sos de roşii, mozzarella, chilli con carne,
fasole mexicană, porumb, ceapă, fulgi de chilli

500g ............................ 25,9

lei

500g ............................ 24,9

Extra ingrediente:
porumb, ardei, roşii, ceapă, ciuperci, ou ......... 50gr/3,0 lei
şuncă, piept de pui, salam, bacon, mozzarella ......... 50gr/4,0 lei
prosciutto crudo, parmezan, gorgonzola, ton ......... 40gr/7,0 lei

lei

Burgeri ,si sandwich-uri
(Burgers and Sandwiches)
Burger
Home-made burger de vită, bacon, roșii, salată verde,
marmeladă de ceapă roșie, castraveți murați, maioneza, ou, ementaler,
servit cu onion rings și cartofi prăjiți
(Home-made beef burger with bacon, tomatoes, lettuce,
red onion marmalade, gerkins, mayo, fried egg and ementaler,
served with fries and onion rings)
400/150g ............................ 29,9 lei

Cheeseburger
Home-made burger de vită, bacon, roșii, salată verde,
marmeladă de ceapă roșie, castraveți murați,
maioneza, ementaler, servit cu onion rings și cartofi prăjiți
(Home-made beef burger with bacon, tomatoes, lettuce,
red onion marmalade, gerkins, mayo and ementaler,
served with fries and onion rings)
350/150g ............................ 26,9 lei

Chicken Burger
Home-made burger de pui, salată verde, roșii, castraveți,
home-made aioli, servit cu cartofi prăjiți și salată coleslaw
(Home-made chicken burger with lettuce, tomatoes, fresh cucumber,
aioli, served with fries and coleslaw)
350/150g ............................ 25,9 lei

Quesadilla cu piept de pui grill,

Club Sandwich

servit cu cartofi prăjiți și sos salsa
(Quesadilla with grilled chicken)

toast, piept de pui, bacon, caşcaval,
salată verde, roşii, ou, maioneză,
ketchup, cartofi prăjiţi

tortilla, caşcaval, ceapă roşie, ardei copt,
usturoi, pătrunjel verde

450/150g ............................ 19,9

lei

400/150g ............................ 19,9

Sandwich cu somon afumat
servit cu cartofi prăjiți și sos tartar
(Smoked Salmon Sandwich served with fries and tartar sauce)
toast, cremă de brânză, somon afumat, ceapă roşie,
capere, castraveţi și catofi pai

400/150g ............................ 24,9

lei

lei

Preparate din carne
(Meat dishes)
Ceafă de porc la grătar
servită cu cartofi zdrobiți, bacon și sos de smântână cu usturoi
(Grilled pork neck served with crushed potatoes,
bacon and cream and garlic sauce)
170/300g ................. 24,9 lei

Costițe de porc la cuptor

Piept de pui la grătar

servite cu cartofi copți și sos bbq
(Baked Spareribs)
400/200g ................. 29,9 lei

servit cu cartofi ușor picanți
și sos curry
(Grilled chicken breast)
170/300g ................. 24,9 lei

Chilli con carne servit cu
chipsuri de tortilla și smântână
(Chilli con carne served with
tortilla chips and cream)
sos ragú, fasole roșie, cașcaval, fulgi chilli,

280g ............................ 21,9

lei

Chicken fingers - Crispy Style
servite cu cartofi prăjiți, maioneză
cu usturoi și sos sweet chilli
250/200g ................. 19,9 lei

Aripioare de pui
dulci picante - Crispy Style
servite cu cartofi prăjiți, maioneză cu
usturoi și sos sweet chilli
(Sweet and spicy chicken wings)
200/200g ................. 19,9 lei

Fish fingers
servite cu cartofi prăjiți și
sos tartar
filé de cod, fulgi de porumb, făină, ou

200/200g ................. 19,9

lei

Home-made English Fish&Chips
filé de cod prăjit în aluat de bere, servit cu sos tartar,
piure de mazăre, lămaie și chunky chips
(home-made beer-buttered cod fillet, served with peas purée,
chargrilled lemon, caneloni cucumber filled with tartar sauce
and chunky chips)
350/200g ................. 29,9 lei

Sosuri:
dulceaţă de ardei iute ... 50gr/4,0 lei
sos bbq ... 50gr/4,0 lei
sos de maioneză cu usturoi ... 50gr/4,0 lei
sos sweet chilli ... 50gr/4,0 lei
sos tartar ... 50gr/4,0 lei
ardei iuţi în ulei de măsline ... 50gr/5,0 lei
coleslaw ... 200gr/7,0 lei

Deserturile casei
(Chef’s Desserts)

Home-made New York Vanilla Cheesecake
cu jeleu de cafea, servită în sos de ciocolată
(New York style cheesecake with coffee jelly
served with chocolate sauce)
140g ......................... 14,9 lei

Home-made Italian Vanilla Pannacotta
servită cu sos de zmeură
(Italian style vanilla pannacotta served with raspberry coulis)
140g ......................... 12,9 lei

Tiramisu

Chocholate lava cake
cu înghețată
(Chocolate lava cake
with icecream)
140g ......................... 11,9

lei

servit în borcan
(Tiramisu served in a jar)
150g ......................... 9,9 lei

Papanași cu gem și smântână
(Dumplings with jam and cream)
250g ......................... 9,9 lei

Clătite cu dulceață / ciocolată
(Jam / Chocolate pancakes)
200g ......................... 7,9 lei

Dacă aveţi alergie la vreunul dintre următorii alergeni: gluten, crustacee, moluşte, peşte,
alune, lupin, alune de copac, soia, ouă, lapte, ţelină, muştar, susan sau dioxid de sulf,
vă rugăm să anunţaţi neapărat chelnerul.
Mulţumim!

