
SALATE   27ron
SALADS

Salata de rucola cu roșii cherry 
și scale de parmezan

Rucola salad with cherry tomatoes 
and parmesan

Salată de cous cous cu șofran și sumac 
Cous cous salad with saffron and sumac

Salată Caesar cu pui, anchoise și crutoane
Caesar Salad with chicken, 

anchoise and croutons

SUPE
SOUPS

Supă cremă de roșii cu aromă de fistic 
și tofu - 26ron

Tomatoes cream soup with 
pistacchio flavour and tofu

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

Biscuiți ușor sărați cu brânză de capră, 
mărar și carne de rață - 35ron

Salted biscuits with goat cheese, dill and duck meat

Salată de rață afumată, cașcaval, ouă moi 
și sos de muștar Dijon - 43ron

Smoked duck salad with cheese, soft eggs and 
Dijon mustard sauce

Terină de ardei marinați 
și brânză de capră - 34ron

Marinated pepper terrine and goat cheese

Tartar de somon cu avocado, mango, 
semințe de chia și frisse - 44ron
Salmon tartare with avocado, mango, 

chia seeds and frisse

Creveți tempura cu sos ponzu și salată de 
castraveți cu susan - 39ron

Tempura shrimps with ponzu sauce and cucumber 
salad with sesame 

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

Platou brânzeturi, miere cu lavandă și 
biscuiți de casă - 45ron

Cheese platter, honey with lavender and home-
made biscuits

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

Beetroot tartare with avocado 
and fried nuts (vegan)

Tapas: Hummus cu falafel, Ardei Jalape-
no, Cremă de păstrăv cu cartofi copți, 

Cremă de brânză picantă - 46ron
Tapas: Hummus with falafel, Jalapeno peppers, 

Smoked trout and baked potatoes, 
Spicy cream cheese

FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE

Piept de pui karage, cous cous cu sofran 
si sos dulce acrisor - 42ron

Karage chicken breast, saffron cous cous and 
sweet and sour sauce

Piept de rață ușor afumat, tartă de cartofi 
cu brânză Horezu și dulceață de roșii cu 

coriandru - 48ron
Semi smoked duck breast served with potatoes tarte, 
Horezu cheese and tomatoes and coriander sauce

Cotlet de porc afumat cu pudră de brânză 
și salsa de roșii cu ardei jalapeno - 45ron

Smoked pork chop with cheese powder and 
tomatoes and jalapeno salsa

Burger de vită 
cu cartofi în untură de rață - 45ron
Beef burger and potatoes fried in duck lard

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

and green shell mussels 

Antricot de vită cu piure de cartofi dulci, 
sos de vin roșu și ardei copți - 83ron
Beef entrecot with mashed sweet potatoes 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 tagliolini cu 
pastă de roșii - 68ron

Sea bream fillet and tagliolini with tomatoes sauce

File de ton roșu în crustă de susan negru, 
mille feuille cu mousse de avocado 

și sos de coriandru - 89ron
Red tuna fillet in black sesame crust, mille feuille 

with avocado mousse and coriander sauce

Risotto cu ciuperci de pădure 
și creveți - 60ron

Risotto with mushrooms and shrimps

Linguine allo scoglio - 49ron

Paste Carbonara - 41ron

DESERTURI  30ron
DESSERTS

Pavlova cu crema de mascarpone și 
fructe proaspete

Pavlova with mascarpone and fresh fruits

Tiramisu classic italian 

Papanași cu smântână și 
dulceață de vișine

Romanian dessert with sour-cream and sour 
cherries jam

Cheesecake cu dulceață de mure
Cheesecake with blackberries jam

Paris brest cu fructe proaspete și sos de 
fructe de pădure

Paris brest with fresh fruits and forest fruits sauce

Duo mousse de ciocolată
Chocolate duo mousse

GARNITURI  19ron
SIDE DISH

Piure de cartofi cu trufe negre 
Mashed potatoes with black truffles

Cartofi în untură de rață
Potatoes fried in duck lard

Chipsuri de cartofi dulci 
cu telemea de vaca 

Sweet potatoes chips with cow cheese

Salată de ardei copți
Baked peppers salad




