
PREPARATE ROMÂNEȘTI
ROMANIAN CUISINE

Ciorbă de găină cu tăiței de casă - 29ron
Chicken soup with homemade noodles

Platou de mezeluri românești și 
telemea de vacă - 55ron

Romanian cold meat platter with cow cheese 

Cremă de fasole cu ciolan afumat și 
ceapă  caramelizată - 28ron

Beans cream with smoked pork meat and 
caramelised onion

Icre de crap - 32ron
Carp caviar

Cârnat afumat de porc cu piure 
de cartofi și muștar - 48ron

Smoked pork sausage with mashed potatoes
 and mustard

Papanași cu smântână și dulceață de 
vișine - 27ron

Romanian dessert with sour-cream and sour 
cherries jam

Salată de murături - 17ron
Pickles salad

SALATE & GARNITURI  17ron
SALADS & GARNISHES 

Piure de cartofi cu trufe negre 
Mashed potatoes with black truffles

Cartofi cu untura de rață 
French fries in duck lard

Porumb copt cu unt de arahide 
si salsa de ardei 

Baked sweet corn with peanut butter 
and peppers salsa

Chipsuri de cartofi dulci 
cu telemea de vaca 

Sweet potatoes chips with cow cheese

Legume afumate cu dressing 
de acetto balsamic 

Smoked vegetables with acetto balsamic dressing

Salată de rucola cu scale de parmesan
Rucola salad with parmesan

Salată de rădăcinoase
Root vegetables salad

SUPE
SOUPS

Supă cremă de porumb cu ardei iute 
și nachos - 22ron

Creamy corn soup with chili and nachos

Supă tradițională cu fructe de mare din 
Tomelloso - 34ron

Traditional soup with seafood 
from Tomelloso 

APERITIVE
STARTERS

Mini burrata cu Mortadela, 
rucola și roșii cherry - 45ron

Mini burrata with Mortadela, 
rucola and cherry tomatoes

Terină de vită românească maturată, învelită 
în straturi de țelină înăbușită - 41ron

Romanian beef terrine wrapped in braised celery

Rulouri de ridiche albă și castraveți 
umplute cu rață confiată, alge, teriyaki, 

ghimbir și portocale - 37ron
White radish and cucumber rolls stuffed with 

confit duck, algae, teriyaki, ginger and oranges

Terină de ardei marinați 
și brânză de capră - 34ron

Marinated pepper terrine and goat cheese

Tartar de somon cu avocado, semințe de 
chia și frisse - 42ron

Salmon tartare with avocado, 
chia seeds and frisse

Creveți prăjiți în crustă de orez serviți cu 
sos de soia și sweet chilli - 39ron

Fried shrimp in rice crust served with soy sauce 
and sweet chilli 

Terină de foie gras 
cu dulceață de mure - 45ron
Foie gras terrine with blackberry jam

Platou brânzeturi, dulceață de mere cu 
mustar Dijon și biscuiți de casă - 43ron

Cheese platter, apple jam with Dijon mustard and 
homemade biscuits 

Tartar de sfeclă roșie, avocado și nuci 
prăjite (vegan) - 30ron

Beetroot tartare with avocado 
and fried nuts (vegan)

FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE

Aripă de curcan caramelizată, cu cremă 
de cartofi și dulceață de gutui - 39ron

Caramelised turkey wing with 
mashed potatoes and quince jam

Piept de rață ușor afumat cu piure de 
cartofi dulci și sos demiglace cu 

smochine - 48ron
Semi-smoked duck breast served with mashed 
sweet potatoes and demiglace sauce with figs

Piept de porc afumat cu hrean murat și 
chipsuri de cartofi dulci cu telemea de 

vaca - 42ron
Smoked pork brisket with pickled horseradish

 and sweet potatoes chips with cow cheese

Burger de vită 
cu cartofi în untură de rață - 45ron
Beef burger with renchfried in duck lard  

Mușchi de vită Argentina cu creveți black 
tiger și scoici green shell - 120ron
Argentine beef with black tiger shrimp 

and green sheet shells 

Antricot de vită cu piure de ceapă și sos 
de vin roșu - 75ron

Beef entrecote with mashed onions 
and red wine sauce

Tomahawk de vită cu porumb copt, 
unt de arahide și salsa de ardei iute - 

350ron/2 pers
Tomahawk with baked corn, 
peanut butter and chili salsa

Creveți Black Tiger la tigaie cu sos de 
chefir și citrice - 58ron

Grilled Black Tiger shrimps with kefir 
and citrus sauce

File de somon în crustă de nuci și stafide, 
biscuite de parmezan cu cremă de sfeclă 

și sos de mandarine - 58ron
Salmon fillets in walnut and raisin crust, parme-
san biscuits with beet cream and tangerine sauce

File de dorada cu cremă de conopidă 
coaptă, mousse de avocado și sos de 

citrice - 64ron
Sea bream fillet with baked cauliflower cream, 

avocado mousse and citrus sauce

Tagliatele cu ragu de mistreț și spumă de 
parmezan - 40ron

Tagliatele with wild boar ragout and parmesan 
foam

Tagliatele cu crema de dovleac, rucola și 
creveți black tiger - 49ron

Tagliatelle with pumpkin cream, arugula and 
black tiger shrimp  

Margherita - 37ron
Sos de roșii, mozzarella, parmesan, roșii 

cherry, busuioc proaspăt  

Quattro Formaggi - 42ron
Smântână proaspătă, gorgonzola, mozzarella, 

provola afumată, scale de parmesan

Afumicata - 42ron
Cașcaval afumat, mozzarella, bacon  

Diavola - 39ron
Sos de roșii, mozzarella, salam Napoli picant  

Capriciosa - 40ron
Sos de roșii , mozzarella, prosciutto cotto, 

ciuperci, măsline negre, anghinare, capere, 
busuioc proaspăt  

Romană - 42ron
Sos de roșii, mozzarella proaspătă, prosciutto 
crudo, rucola, roșii cherry, scale de parmesan 

 
Carnivore - 42ron

Sos de roșii, mozzarella, salam Napoli picant, 
prosciutto cotto, speck afumat, 

busuioc proaspăt

Pollo e gorgonzola - 42ron
Smântână proaspătă, mozzarella, gorgonzola, 

piept de pui afumat, ciuperci , 
busuioc proaspăt 

Prosciutto cotto e funghi - 40ron
Sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, 

ciuperci, busuioc proaspăt

Nordica - 48ron
Smântână dulce, mozzarella, somon fume, 

capere, ceapă verde, lămâie

Aria - 48ron
Sos de roșii, mozzarella, mozzarella 

proaspătă, mortadella cu fistic, mini buratta, 
roșii cherry, busuioc proaspăt

Focaccia cu parmesan și usturoi - 15ron

Focaccia cu ierburi aromatice - 12ron

VERO PIZZAIOLO

DESERTURI
DESSERTS

Pavlova cu crema de mascarpone și 
fructe proaspete - 27ron

Pavlova with mascmpone and fresh fruits

Tiramisu classic italian - 26ron
Crêpe suzette - 35ron

Tort de ciocolată - 29ron
Chocolate cake

Fagure cu miere de salcâm și înghețată de 
lapte fermentat - 28ron

Honeycomb cake with fermented milk ice-cream

Cheesecake cu dulceață de mure - 29ron
Cheesecake with blackberries jam




