FELURI
FELURI PRINCIPALE
PRINCIPALE

G U STĂ R I
Pastă de jumeri de casă, brânză de burduf și ceapă rosie

15

+ Măsline picante și în citrice, telemea in ulei aromat

18

+ Sardine marinate, pastă de măsline și ulei cu rozmarin

‘Sfere’ de năut, arpagic murat și sos de iaurt

27

+ Pulpă de pui la tigaie in lapte de cocos și curry, legume și orez

18

Pulpă de rață, varză gătită și segmente de portocală

Mușchiulet de porc, piure de conopidă și bacon prăjit

21

23

29
39

+ Felii fragede de vită, legume, sos de soia, susan, orez prăjit și mazăre
Antricot de vită la grătar, rucola și parmezan - Uruguay

SUPE & CREME

Păstrăv și legume ‘en papilotte’ la cuptor

Supa cremă de broccoli,cruton, ou de prepeliță, parmezan și bacon prăjit
Supa cremă de ciuperci, brânză cu mucegai, nuci și crutoane

Doradă pe grill și tartar de roșii cu migdale

SALATE APERITIV

GARNITURI

Salată Caesar cu iceberg, parmezan și crutoane aromate

Trio de verde

19

9

Orez prăjit și mazăre fină

22 / 27

Pulpă de rață, mix de salată, muguri de pin, segmente de grapefruit

39

31

Legume la plită
Cartofi pai

Măncare de ciuperci și mămăligă la plită
Ciulama de pui cu smântână
Ficăței de pui la tigaie

/

Roșii, castraveți și ceapă verde

8

Sfeclă coaptă, ceapă roșie și hrean 8
+ Kimchi

9

29
32

9

Preturile sunt exprimate in LEI si contin TVA.

15

Papanași cu smântână și dulceață

15

Cheesecake cu fructe de pădure

15

36

Creme brulee

+ ușor picant

8

Murături proaspete de casă

Savarină, cremă cu fistic și sos de fructe

Tochitură de porc, brănză de burduf, ou si mămăligă

+ ușor picant

9

8

DESERTURI

26

Păstrăv file prăjit, mămăligă și sos verde de usturoi

49

Mayo / + Dulce-Picant / Iaurt / Sos de usturoi

26

21

+ Saramură de păstrăv cu legume

SOSURI

46

Mix de salată verde și seminte

9

Felii subțiri de cartofi

TRADITIONALE MOLDOVENESTI

54

SAL
SALATE
ATE

9

Ciuperci la tigaie

19

Ton si anchois, fasole verde, rosii cherry, ouă de prepeliță, măsline si vinaigrette

89

39

Somon pe grătar cu piure de conopidă și broccoli

21

Sfeclă coaptă, branză de capră, nucă, andive și sos balsamic

48

Somon la tigaie in sos de smântână cu roșii cherry uscate și frunze de spanac

17

18

+ Supă de vită, legume, ou fiert, tăiței de orez și ardei iute

... adaugă pui sau creveți

34

46

Cotlet de porc cu os, andive, varză de Bruxelles și sos brun

15

+ Frigărui de pui și ceapă verde pe grătar, kimchi și sos dulce-picant
Brânză halloumi, pară și sos dulce de muștar

Piept de pui marinat, gătit pe grătar și piure de conopidă

/

12

Preturile sunt exprimate in LEI si contin TVA.

3

8

