
PROGRAM 

În fiecare zi, de Luni până Duminică

12:00 - 22:30

Ultima comandă la bucătărie   21:30

Ultima comandă la bar   22:00

restaurantsavarin.ro

telefon   

0737 282 746

FB/restaurantsavarinbacau

A la Carte 
Noiembrie 2022

MENIU
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APERITIVE  RECI

DUO DE MĂSLINE     24
v/   măsline marinate în chilli și citrice 

80g/ 80g

TELEMEA       24
telemea marinată în casă și crutoane de ciabatta

80g/ 90g

SFECLĂ și HALLOUMI      36
carpaccio de sfeclă coaptă, pară și halloumi la plită

100g/ 50g/ 80g

JUMĂRI      24
slănină crocantă, ceapă roșie, brânză de burduf și baghetă crocantă

120g

CREMĂ de PEȘTE AFUMAT      36
cremă de pește afumat cu hrean și felii de castraveți

90g/ 50g

VITELLO ROSSO    39
felii fine de rasol de vită și piure de roșii uscate

120g/ 120g

HUMMUS cu SFECLĂ     27
v/   hummus cu tahini, sfeclă coaptă și crutoane de ciabatta

150g/ 50g
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VÂNĂTĂ PARMIGIANA      36
felie de vânătă coaptă, mozzarela și salsa de roșii cherry

150g / 30ml

SOUVLAKI      33
piept de pui, mix de salată, rodie și sos de iaurt 

180g/ 30ml

ARROSTICINO      39
bucăți de vită pe frigăruie și sos chermoula

150g / 30ml

CAMARONES       39
creveți baby la tigaie mică cu roșii cherry, usturoi și unt încins

120g / 60g / 30ml

FALAFEL      27
v/   sfere de năut și fasole roșie, sos de iaurt cu mentă

150g / 30ml

 

APERITIVE  CALDE

RAMEN DE VITĂ      42
felii de vită, legume, urechi de lemn, ou fiert și tăiței

240g/ 350ml

CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ      27
carne fragedă de pui, ardei gras, morcov și zeamă dreasă

150g/ 350ml

SUPĂ CREMĂ DE ȚELINĂ  și BACON     27
v/   țelină coaptă, lapte de cocos, bacon și semințe de dovleac

90g/ 350ml

SUPE

! prețurile sunt exprimate în LEI și conțin TVA.



CAESAR       30
salată iceberg, crutoane, parmezan & sos caesar  

... adaugă pui croquette     36   /   ... adaugă creveți      45
250g/ 30ml

ARDEI COPT și FETA      36
ardei kapia copt, la oțet, bucăți de brânză feta 

150g/ 50g / 30ml  

PEȘTE AFUMAT      42
cartofi noi, pește afumat, anchois, măsline, roșii cherry, anghinare și sos de muștar

150g/ 40g / 30ml  

CREVEȚI și AVOCADO      45
salată de creveți, avocado, roșii cherry și sos de lămâie

250g/ 30ml

COUSCOUS și PARĂ      30
v/   couscous, dovleac copt, pară, legume, semințe și sos de lămâie

250g/ 30ml                                          

,

! prețurile sunt exprimate în LEI și conțin TVA.

FICĂȚEI de PUI      33
ficăței de pui la tigaie și piure de cartofi

200g / 120g

CIULAMA      36
pulpă de pui la tigaie, mămăligă și sos de smântână

200g / 120g / 80ml

TOCHITURĂ de PORC      48
carne de porc la tigaie, mămăligă, brânză de burduf și ou

200g / 120g / 70g

PĂSTRĂV PRĂJIT      42

file de păstrăv, mămăligă pe plită și sos verde de usturoi
200g / 120g / 30ml
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SALATE  APERITIV

TRADITIONALE

MAYO & LIME      6

SOS VERDE DE USTUROI      6

DULCE-PICANT      6

KETCHUP      6

CHERMOULA     6

S O S U R I
30ml

SALATĂ DE LEGUME      9

MIX DE SALATĂ VERDE CU SEMINȚE      9

ARDEI COPȚI ÎN OȚET      9

COLESLAW CU VARZĂ, MORCOV ȘI MAYO      9

SFECLĂ COAPTĂ ȘI HREAN CU TURMERIC      9

180g

SALATE



PASĂRE

PIEPT DE PUI      36

piept marinat de pui pe grătar, piure cu trufe și sos brun
200g/ 120g/  30ml

POLLO al LIMONE     42

piept de pui, cartofi noi, sparanghel și sos de lămâie
200g/ 90g/  50g

PUI KIEV       45

piept de pui cu telemea în panko, piure, zucchini și sos de ardei 
200g/ 110g/  50ml

PULPĂ de RAȚĂ      54

pulpă de rață confit cu varză roșie gătită, piure și bacon crocant
200g/ 100g/  20g

ȘNIȚEL VIENEZ      60

felii subțiri de vită în panko, cartofi noi și salsa de roșii 
120g/ 80g/  30g

VITĂ STIR FRY       66

vită la tigaie adâncă, legume, urechi de lemn și orez
120g/ 100g/ 50g

BURGER de VITĂ        42

carne tocată de vită, chiflă proaspătă și cartofi pai
180g/ 150g

SALTIMBOCCA de VITĂ       63

felii fine de carne de vită, salvie și prosciutto, cartofi noi
180g/ 150g

TAGLIATTA de VITĂ      96

antricot de vită la grătar, fulgi de parmezan și rucola
300g/ 50g

 VITĂ

PORC

COTLET cu OS     42

tomahawk de porc, piure de cartofi, măr și sos de muștar
180g/ 80g/ 50g

ȘNIȚEL de PORC      42

felii de mușchi de porc in panko și salată de coleslaw
180g/ 120g

TIGAIE PICANTĂ      42

mușchi d eporc la tigaie, ardei gras, ciuperci champignon și orez
180g/ 120g

SCALLOPINE de PORC      45

mușchiuleț de porc, ciuperci champignon în sos de smântână și cartofi pai
180g/ 120g

COASTE BBQ      51

coaste de porc, cartofi pai și sos de ardei roșu
400g/ 150g/  30ml
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! prețurile sunt exprimate în LEI și conțin TVA.



NĂUT și CURRY       39
v/    năut, legume, curry, lapte de cocos și orez 

200g/ 120ml/  50g

STIR FRY de LEGUME     36
v/   legume, urechi de lemn, sos de soia și orez

150g/ 120g

RISSOTO cu HRIBI    42
v/   orez arborio, hribi, champignon și spanac 

200g/ 120g

BURGER cu HALLOUMI/TOFU   42
v/   chiflă proaspătă, brânză halloumi/tofu pe plită, avocado și cartofi pai

200g/ 120g

SOMON la TIGAIE    57
file de somon la tigaie, piure, spanac baby, creveți și sos de smântână

200g/ 80g/ 70g

PĂSTRĂV SARAMURĂ    51
file de păstrăv pe plită, sos de ardei și roșii, mămăligă în panko

200g/ 120g/ 50g

RISOTTO cu CREVEȚI    54
orez arborio, zucchini, parmezan și creveți

200g/ 80g

  
CREVEȚI SAGANAKI     48

creveți la tigaie , brânză feta și sos de roșii
150g/ 50g/ 80ml

PESTE & FRUCTE DE MARE
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VEGETARIAN

 SAVARINĂ      24 
aluat pufos, sos de fructe și cremă de fistic

200g

     TORT PAVLOVA     24
bezea fină și cremă de fistic

150g

LAVA CAKE      24
desert dens cu multă ciocolată și înghețată de vanilie

120g / 30g

      PAPANAȘI      24
aluat pufos, smântână și dulceață de casă

180g / 50ml / 30g

PARĂ ȘI ÎNGHEȚATĂ      24
pară fiartă în vin, crumble de biscuiți și inghețată

180g / 10ml/ 5g

D E S E R T

 G A R N I T U R I

LEGUME LA PLITĂ      12

CARTOFI PAI     12

PIURE DE CARTOFI     12

BROCCOLI ABURIT     12

OREZ    10

150g



Notă

Unele produse din meniul nostru pot conține substanțe care cauzează 
alergii sau intoleranțe! 
În cazul în care sunteți intolerant/alergic la unul dintre produsele următoare: 
cereale care conțin gluten, crustacee, ouă, pește, soia, lapte, țelină, 
muștar, semințe de susan și toate produse derivate din acestea, 
vă rugăm adresați-vă personalului in momentul 
efectuării comenzii pentru informații suplimentare.

Restaurantul Savarin vă poate oferi preparate in mod individualizat 
conform acestor nevoi alimentare.

În cazul în care numărul de invitați este mai mare de

15 persoane, vă rugăm să faceți din timp rezervarea 

și să ne contactați în avans pentru a stabili un Meniu Fix 

cu produse din lista Restaurantului Savarin.

Mulțumim anticipat pentru înțelegere!

Acum ceva timp, când vremurile erau blânde, 

am început SerI de Muzică.

Cu multe amintiri culinare și muzicale.

Le vom continua.

Anul trecut am pornit motoare de râs cu Seri cu Haz.

Ne-am distrat, am mâncat.

Le vom continua.

Mai mult de atât, la noi sunt ușile deschise pentru

Nuntă și Botez.

Invitați, de la 60 la 120.

Meniu sofisticat.

Atmosferă caldă.

Le vom continua.

Dragi musafiri !

Evenimente
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