FOOD MENU
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Măsuri de autoprotecţie, împotriva COVID - 19
Spălați-vă des pe mâini!

Păstrați distanța socială de minim 2 metri!

Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura, dacă nu aveți mâinile igienizate!

Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți!

Folosiți masca de protecție!

BREAKFAST
MONDAY-FRIDAY 09-13
SATURDAY AND SUNDAY 09-15

Truffled Eggs with
Cheese & French Fries 400 g 39 lei

3

7

ouă, cremă de brânză cu trufe, cartofi prăjiți, bacon, cheddar
1

Scrambled Eggs with Mushrooms 300 g 38 lei

3

7

ou, cruton de pâine, cremă de brânză, mix de ciuperci, usturoi,
boia afumată, civas

Healthy Bowl 350 g 39 lei

3

8

7

ou, somon afumat, baby spanac, caju, cartofi dulci,
ceapă, ridichi, quinoa, ardei iute, avocado,
dressing de soia, miso, maioneză

Avocado Eggs 200 g 32 lei

3

7

ouă, avocado, ardei chilli, brânză feta, roșii cherry,
parmezan, sibulet

Toast with Poached Eggs and Avocado 250 g 32 lei

3

toast, ou, avocado, mix de salată

1

Benedict Eggs with Roast Beef 250 g 39 lei

3

toast pâine integrală, ouă, antricot de vită, avocado,
sos olandez, sibulet, boia afumată

Croque Madame 250 g 39 lei

1

3

7

toast, ou, șuncă, cheddar, smântână, parmezan, mix de salată

Beef & Cheddar Sandwich 350 g 41 lei

1

ciabatta, antricot de vită, ceapă roșie, mix de ciuperci,
mix de salată, cartofi rustici

Waffles with Fresh Berries and Cheese Cream 200 g 33 lei
gofre, afine, cremă de brânză

Granola & Greek Yogurt and Forest Fruit 200 g 19 lei

1

7

iaurt grecesc, mix de cereale, fructe de pădure

Mascarpone Pancakes 200 g 33 lei

1

7

clătite americane cu mascarpone, nuci pecan, sirop de arțar,
afine, zmeură

Croissant 80 g 9 lei 1 7
Pain Au Chocolat 80 g 9 lei

1

3

6

7

8 11 14 = grupa alergeni

= produse congelate

1

7

1

3

STARTER
Edamame 250 g 31 lei

6

păstăi de soia

6

Guacamole & Grilled Pita 250 g 33 lei

avocado, lipie, lime, ardei iute, ceapă roșie, coriandru, ulei de măsline
7 14

Octopus a La Plancha 350 g 55 lei

caracatiță, vinete, roșii, cartofi dulci, ceapă roșie, unt, pătrunjel

Tuna Tartare & Avocado 250 g 49 lei

4

6 11

ton, icre tobico, avocado, wasabi, soia, susan, microplante,
sibulet, lime

Truffled Burrata 300 g 45 lei

7

burrata cu trufe, mix de roșii, salată romană, pătrunjel

Truffled Beef Carpaccio 250 g 48 lei

7 10

mușchi de vită, pastă de trufe, parmezan, rucola, roșii uscate, ridichi,
microplante, capere, sibulet, sos de muștar

Rock Shrimp Tempura 300 g 49 lei

3

4

creveți, mix de salată, castraveți, avocado, sibulet,
maioneză picantă

SOUP
SOUP OF THE DAY
ASK THE WAITER

1

3

6

7

8 11 14 = grupa alergeni

= produse congelate

LISTA ALERGENI / ALLERGEN LIST
Alergenii din alimente se pot încadra conform Directivei CE 2000-13, în urmatoarele grupe:
Food allergens may be in compliance with EC Directive 2000-13 in the following groups:
1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate
Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, wheat, wheat or hybrids thereof) and derived products
2. Crustacee și produse derivate / Shellfish and derived products
3. Ouă și produse derivate / Eggs and derived products
4. Pește și produse derivate / Fish and derived products
5. Arahide și produse derivate / Peanuts and derived products
6. Soia și produse derivate / Soya and derived products
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) / Milk and derived products (including lactose)
8. Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci de
Queensland) și produse derivate / Nuts and derived foods (almonds, nuts, walnuts, Pecan nuts, Brazil nuts, pistachios,
macadamia nuts and Queensland nuts)
9. Țelină și produse derivate / Celery and derived products
10. Muștar și produse derivate / Mustard and derived products
11. Semințe de susan și produse derivate / Sesame seeds and derived products
12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de pește 10 mg/kg sau 10 mg/litru / Sulfur dioxide and sulphide in
concentrations above 10 mg / kg or 10 mg / liter
13. Lupin și produse derivate / Lupine and derived products
14. Moluște și produse derivate / Molluscs and derived products

DESSERT
7

Sicilian Cannoli 150 g 19 lei

8

cannoli cu dolce de Lece, fistic, cafea
7

Tiramisu 180 g 29 lei

prajitură cu cremă de mascarpone, cafea, pișcoturi și ciocolată
1

Millefeuille 120 g 29 lei

7

foetaj cu vanilie și zmeură
7

Pavlova 120 g 29 lei

bezea cu cremă de vanilie și căpșune
1

Fruit Tart 120 g 25 lei

7

tartă cu fructe de pădure și cremă de lămâie

Eclair 100 g 19 lei

1

7

ecler diverse arome
3

Ice Cream 50 g 9 lei

7

înghețată diverse arome

Hot Donuts with Vanilla Cream,
Raspberry Sauce & Chocolate Sauce 150 g 29 lei

gogoșele calde cu cremă de vanilie, sos de ciocolată și de zmeură

1

3

7

8 14 = grupa alergeni

= produse congelate

SALAD
3 10

Coob Salad 300 g 58 lei

salată romană, mușchi de vită, avocado, roșii, gorgonzola, bacon, porumb, ceapă, ou, muștar dijon

Roasted Sweet Potatoe Salad 300 g 45 lei

7

8 10

mix de salată, cartofi dulci, brânză de capră, merișoare, rodie, nuci coapte, dressing de muștar
8

Veggie Salad 250 g 32 lei

mix de salată, mere verzi, avocado, fenel, rodie, nuci, pătrunjel, dressing de lime
6

Asian Beef Salad 300 g 49 lei

8 11

salată china, salată romană, antricot de vită, morcov, ardei gras, edamame, caju, susan, dressing de soia

Caesar Salad 300 g 45 lei

1

3

4

7

8

salată romană, piept de pui bio, cruton, ou, avocado, parmezan, nuci pecan, dressing de anchovis

Grilled Shrimps & Octopus Salad 300 g 53 lei

14

mix de salată, creveți și caracatiță la grătar, portocală, mango, quinoa, ardei gras, ardei iute, microplante,
dressing de mango

1

3

6

7

8 11 14 = grupa alergeni

= produse congelate

PASTA & RISOTTO
1

Pasta AOP 250 g 29 lei

3

7

tagliatelle, ardei iute, usturoi, roșii uscate, pătrunjel, parmezan
1

Pasta All’ arrabbiata 250 g 33 lei

7

sedani, roșii, ardei iute, ustoroi, ceapă, busuioc, parmezan
1

Beef Pasta 400 g 59 lei

7

paste, mușchi vită, bacon, roșii, ardei iute, boia afumată, pătrunjel, busuioc, parmezan
1

Macaroni & Cheese 300 g 49 lei

7

paste, bacon, brânză gorgonzola, cheddar, mozzarella, parmezan
1

Pappardelle with Truffles 250 g 55 lei

7

pappardelle, mix de ciuperci, pastă de trufe, smântână, parmezan
7 12

Beef Risotto 300 g 59 lei

risotto, antricot de vițel, parmezan, roșii, ceapă, ciuperci, salsa, fenel, usturoi, sibulet, vin roșu

Seafood Risotto 300 g 72 lei

4

7 14

risotto, șofran, creveți, vongole, caracatiță, calamari, sea bass, somon, pătrunjel, unt, lime

FISH
4

Turbot & Saint Jacques 350 g 85 lei

7 14

file de calcan, scoici Saint Jacques, legume sote, sos de unt cu lămâie

Sea Bass with Lemon Garlic Herb Sauce 250 g 65 lei

4

7

biban de mare, unt, lime, cimbru, rozmarin, civas, pătrunjel, sparanghel, roșii
4

Tuna Steak 300 g 65 lei

ton roșu, baby spanac, sparanghel, ceapă roșie murată, piure de cartofi, sos bearnaise

Miso Glazed Salmon 300 g 65 lei

4

6

8 11

somon, orez jasmine, pasta miso, edamame, alge, avocado, susan, caju, lime, ardei iute

1

3

6

7

8 11 14 = grupa alergeni

= produse congelate

MAIN COURSE
Beef Tenderloin with Truffled Hollandaise Sauce 300 g 104 lei

3

7

mușchi de vită, sos olandez cu trufe, sparanghel, cartofi dulci, parmezan
1

Beef Schnitzel 300 g 81 lei

7

mușchi de vită, sos de brânză, sibulet, salată mixtă, lime, fulgi de porumb
1

Crispy Chicken Schnitzel 300 g 49 lei

7

piept de pui, fulgi de porumb, ou, sos sriracha, ghimbir, ridichi, sos olandez
7

Guacamole Beef Burger 350 g 55 lei

chiflă, carne de vită, bacon, cedar, roșii, salată, maioneză, cartofi, jalapeno murat

Grilled Chicken with Truffles 300 g 55lei
pui bio, cartof dulce, trufe, usturoi, sos gravy
7

Rib Eye Steak 350 g 114 lei

antricot de vită Uruguay, gorgonzola, unt, cartofi rustici, sparanghel, parmezan

Pork Chop and Wild Mushrooms 400 g 69 lei

7

cotlet de porc la grătar, ciuperci de pădure, cimbru, usturoi, smântână, unt, lime

Beef & Cheese Burger 350 g 55 lei

1

3

7

chiflă, carne de vită, gorgonzola, parmezan, jalapenos, castraveți murați, cartofi prăjiți, maioneză, sos BBQ

Roasted Duck Leg 300 g 59 lei

7

pulpă de rață confiată, piure de cartofi cu ciuperci, sos de unt cu trufe

SIDE DISH
Truffled Mashed Potatoes 150 g 23 lei

7

piure de cartofi cu trufe

Rustic Potatoes 200 g 18 lei
cartofi rustici

French Fries 200 g 18 lei
cartofi prăjiți

Jasmine Rice 150 g 18 lei
orez Jasmine

Grilled Asparagus 150 g 29 lei
sparanghel la grătar

Broccoli Sote 120 g 21 lei

7

8

broccoli, caju, usturoi, unt

French Fries & Gorgonzola Sauce 200 g 23 lei
cartofi prăjiți, sos de gorgonzola, sibulet

1

3

6

7

8 11 14 = grupa alergeni

= produse congelate

7

