“NEARLY EVERYONE
WANTS AT LEAST
ONE OUTSTANDING
MEAL A DAY”
Duncan Hines

MENIU

APERITIV / APPETIZERS
bruschette (cu ciuperci de pădure și trufe pe pat de baby spanac cu fulgi de
parmezan și rodie)
Bruschetta (with wild mushrooms, truffles, baby spinach, parmesan flakes,
pomegranate)

25 lei

salată de vinete (cu ceapă murată în casă, ouă de prepeliță, roșii cherry și chips
de țelină)
Eggplant salad (with pickled onion, quail egg, cherry tomato and celery chips)

18 lei

biftec tartar (cu ouă de prepeliță, parmezan, capere, ridiche murată și unt aromat)
Beef tartare (with quail egg, parmesan, capers, pickled radish and flavored butter)

200 g

250 g

41 lei
200 g

hummus (cu durum făcută în casă, ceapă murată, abagannuc, ulei verde și chips de
țelină)
Hummus (with hommade durum, pickled onion, abagannuc, green oil and celery chips)

19 lei

antipasto 2 pers. (cu salam picant, jambon, chips parmezan, măsline, legume
proaspete, capere, cremă de trufe)
Antipasti for 2 (with hot salami, jamon, parmesan chips, olives, fresh vegetables,
capers, truffle cream)

39 lei

250 g

400 g

S a l ate / S A L A D S
Salată cu pui caramelizat și dressing special (cu ceapă, roșii,
măsline, rucola, iceberg, romană)
Caramelized chicken salad (with special dressing romain/iceberg lettuce,
ruccola, onion, tomatoes, olives)

33 lei
350 g

Salată vegană (cu legume proaspete, țelină murată, dressing migdale, tahini,
26 lei
salată, susan negru)
350 g
Vegan salad (with fresh vegetables, pickled celery, almond dressing, tahini, black sesame)

Salată caesar (cu pui sau somon la alegere, iceberg, romană, parmezan)
Caesar salad (with romaine/iceberg lettuce, tomatoes, chicken or salmon on
demand, dressing)

34 lei
380 g

Salată de vară (cu roșii cherry, morcovi, nucă, gorgozola, ceapă crocantă, dressing 27 lei
iaurt, baby spanac)
350 g
Summer salad (with cherry tomatoes, carrots, walnuts, gorgonzola, onion, yoghurt
dressing, baby spinach)

Salată cu somon afumat (cu ciuperci crude, ouă de prepeliță, avocado,
smântână dulce, salată mixtă)
Smoked salmon salad (with fresh mushroom, quail egg, avocado, crème fraîche,
mix salad)

39 lei
350 g

SUPE / SOUPS
Ciorbă rădăuțeană (cu morcovi, țelină, ceapă, usturoi, piept de pui, smântână,
gogoșari)
radauteana soup (with carrots, celery, onion, garlic, chicken breast, sour cream,
peppers)

19 lei
400 g

Supă cremă de ciuperci de pădure (cu hribi, smântână dulce)
wild mushroom cream soup (with boletus, crème fraîche, croutons)

19 lei

Supă cremă de mazăre dulce (cu crème fraîche, ulei verde )
green pea cream soup (with crème fraîche, green oil)

17 lei

350 g

350 g

V E G E TA R I A N
Supă cremă de ciuperci de pădure (cu hribi, smântână dulce)
Wild mushroom cream soup (with boletus, crème fraîche, croutons)

19 lei

Hummus (cu durum făcută în casă, ceapă murată, abagannuc, ulei verde și
chips de țelină)
Hummus (with hommade durum, pickled onion, abagannuc, green oil and celery chips)

19 lei

Salată vegană (cu legume proaspete, țelină murată, dressing migdale, tahini,
salată, susan negru)
Vegan salad (with fresh vegetables, pickled celery, almond dressing, tahini, black
sesame)

350 g

250 g

26 lei
350 g

Salată de vară (cu roșii cherry, morcovi, nucă, gorgozola, ceapă crocantă, dressing 27 lei
iaurt, baby spanac)
350 g
Summer salad (with cherry tomatoes, carrots, walnuts, gorgonzola, onion, yoghurt
dressing, baby spinach)

Penne quattro formaggi (cu parmezan, gorgonzola, mascarpone, cheddar
portocaliu, smântână dulce)
Penne quattro formaggi (with parmesan, gorgonzola, mascarpone, cheddar,
double cream)

350 g

Spaghetti cu roșii și busuioc (cu parmezan, vin alb, usturoi, mentă,
măsline, sos de roșii)
Spaghetti with tomatoes and basil (with parmesan, white wine, garlic, mint,
olives, tomato sauce)

350 g

Pizza veggie (cu aluat maturat 24 h, sos de roșii, ciuperci, sparanghel, spanac,
mozarella, roșii uscate, năut, usturoi)
Veggie pizza (with tomato sauce, mushrooms, asparagus, spinach, mozzarella,
sundried tomatoes, chickpeas, garlic)

500 g

veggie burger cu cartofi prăjiți și salată măr (cu rucola, ciuperci,
fulgi de ovăz, parmezan, maioneză, usturoi)
Veggie Burger (with french fries, apple salad, ruccola, mushrooms, oatmeal,
parmesan, mayonnaise, garlic)

400 g

30 lei

26 lei

28 lei

30 lei

PA S T E / pasta
Pappardelle cu piept de pui suculent (cu pancetta, ciuperci, baby
spanac, usturoi, smântână dulce)
Pappardelle with chicken breast (with pancetta, mushrooms, baby spinach,
garlic, double cream)

400 g

Spaghetti cu creveți mediteraneene (cu roșii, vin alb, unt, usutroi,
mentă, busuioc, creveți black tiger)
Spaghetti with mediteranian schrimps (with tomatoes, white wine, butter,
garlic, mint, basil, black tiger schrimps)

350 g

Spaghetti carbonara reinterpretate (cu spumă de parmezan,
pancetta, ouă, roșii cherry coapte, ulei verde)
Reinterpreted spaghetti carbonara (with parmesan foam, pancetta, eggs,
roasted cherry tomatoes, green oil)

350 g

Linguini cu sparanghel și somon (cu somon file, usturoi, smântână dulce,
sparanghel)
Linguini with salmon and asparagus (with salmon, garlic, double cream,
asparagus)

350 g

Penne quattro formaggi (cu parmezan, gorgonzola, mascarpone, cheddar
portocaliu, smântână dulce)
Penne quattro formaggi (with parmesan, gorgonzola, mascarpone, cheddar,
double cream)

350 g

Spaghetti cu roșii și busuioc (cu parmezan, vin alb, usturoi, mentă, măsline,
sos de roșii)
Spaghetti with tomatoes and basil (with parmesan, white wine, garlic, mint,
olives, tomato sauce)

350 g

28 lei

31 lei

27 lei

38 lei

30 lei

26 lei

PEȘTE ȘI FRUCTE DE M ARE / FISH
Midii în sos de roșii cu pâine prăjită (cu roșii, vin alb, usturoi, oregano,
busuioc, sos de roșii)
Mussels in tomato sauce (with toasted bread, tomatoes, white wine, garlic, basil)

File de biban cu risotto de mazăre dulce și sos lime
(cu parmezan, unt, fond de pui, ulei verde)
Seabass with green pea risotto and lime sauce (with parmesan, butter,
chicken stock, green oil)

File de somon cu sos de roșii cherry cu trufe, salată
romană rumenită și cartofi copți
Salmon file with cherry tomato and truffles sauce, grilled
romaine lettuce and roasted potatoes

44 lei
450 g

48 lei
350 g

48 lei
400 g

P O R C / por k
Confit de coaste de porc (cu sos bbq, cartofi prăjiți, ardei iute și roșii
cherry coapte)
Bbq ribs confit (with bbq sauce, french fries, hot pepper, roasted cherry tomatoes)

Ceafă la grill marinată (cu chips de cartofi și salată de morcovi cu hrean)
Marinated pork steak (with potato chips and horseradish carrot salad)

39 lei
450 g

38 lei
450 g

Mușchi de porc cu sos de piper verde (cu demi-glace și cartofi în sos
de usturoi)
Pork tenderloin (with green pepper sauce, demi-glace and roasted potatoes)

41 lei

Ciolan de porc afumat cu lemn de fag (cu varză murată călită, piure de
cartofi, hrean și ardei iute murat)
Smoked pork knukle (with sauted cabbage, mashed potatoes, horseradish,
pickled pepper)

75 lei

380 g

1000 g

PA S Ă R E / C H I C K E N , T U R K E Y & D U C K
Fâșii de piept de curcan (cu sos Caesar și cartofi prăjiți cu pătrunjel și usturoi)
Fried turkey brisket strips (with Caesar sauce and garlic and parsley flavoured
french fries)

400 g

Pulpă de rață confit (cu piure cremos de păstârnac, sos bordelaise cu citrice,
ulei verde)
Duck leg confit (with parsnip puree, bordelaise sauce with citrus flavour, green oil)

350 g

Piept de pui kiev (cu broccoli, sos smokie, bacon, ou, spanac)
Chicken breast kiev style (with broccoli, smokie sauce, bacon, spinach)

36 lei

46 lei

34 lei
450 g

Quesadilla cu sos alb, ceapă verde și cartofi prăjiți (cu tortilla,
piept de pui, cedar, roșii, smântână)
Quesadilla (with white salsa sauce spring onion, french fries, chicken breast, ceddar,
tomatoes, sour cream)

450 g

Piept de pui crocant cu risotto (cu roșii cherry coapte, jambon crocant,
chips țelină)
Crispy chicken breast (with risotto, roasted cherry tomatoes, crispy ham, celery
chips)

350 g

Schnitzel de piept pui crocant cu salată de măr (cu rucola, roșii,
sparanghel și cartofi cu rozmarin și usturoi)
Crispy chicken breast schnitzel (with apple salad, ruccola, tomatoes,
asparagus, roasted potaoes with garlic and rosemary)

400 g

38 lei

30 lei

31 lei

BURGER & GRILL
Burger livada CU cartofi prăjiți (castravete și ceapă murată în casă,
bacon, sos smokie, inele de ceapă crocante, cașcaval afumat)
Livada burger (with cucumber, pickled onion, bacon, smokie sauce, crispy onion
rings, smoked cheese)

450 g

Cheese burger cu sos bbq și cartofi prăjiți (cu castraveți murați,
salată, cedar)
Cheeseburger (with bbq sauce, french fries, pickled cucumber, salad, cheddar)

400 g

Smokie pulled pork burger cu sos bbq și cartofi prăjiți
(cu usturoi, cimbrișor, ceapă, maioneză, dulceață de ardei iute)
Smokie pork burger (with bbq sauce, french fries, garlic, onion, mayonnaise,
pepper chutney)

36 lei

35 lei

34 lei
400 g

Burger cu piept de pui caramelizat ȘI cartofi prăjiți (cu ceapă
crocantă,cartofi prăjiți, bacon, castraveți, roșii, ridiche și ceapă murată în casă)
Caramelized chicken breast burger (with crispy onion, bacon, cucumber,
tomatoes, radish, pickled onion, french fries)

450 g

Veggie burger cu cartofi prăjiți și salată măr (cu rucola, ciuperci,
fulgi de ovăz, parmezan, maioneză, usturoi)
Veggie burger (with french fries, apple salad, ruccola, mushrooms, oatmeal,
parmesan, mayonnaise, garlic)

400 g

29 lei

30 lei

Antricot de vită brazilia cu sos brun și cimbrișor
(garnitura nu este inclusă)
Brasilian ribeye steak with brown sauce and thyme (without side dish)

58 lei

Mușchi de vită românesc cu demi-glace (garnitura nu este inclusă)
Romanian beef tenderloin with demi-glace sauce (without side dish)

61 lei

Piept de pui caramelizat, marinat în sos de soia, miere și
muștar dijon (garnitura nu este inclusă)
Caramelized chicken breast marinated in soy sauce, honey and
Dijon mustard (without side dish)

21 lei

Ceafă de porc marinată în ulei aromat cu măghiran (garnitura
nu este inclusă)
Pork steak marinated in marjoram sented oil (without side dish)

22 lei

250 g

200 g

200 g

200 g

G A R N I T U R I , S A L AT E , S O S U R I /
G A R N I S H E S , S A L A D S , sauces
Funky chips cu usturoi și pătrunjel
Chips with garlic and parsley

150 g

Cartofi prăjiți
Frech fries

150 g

Piure de cartofi
Mashed potatoes

200 g

Legume la grătar
Grilled vegetables

200 g

Salată de ardei copți
Roasted pepper salad

150 g

Pâinea casei
Homemade bread

500 g

Salată de sezon
Seasonal salad

150 g

Sparanghel grill cu parmezan
Grilled asparagus with parmesan
Piure de păstârnac
Parsnip puree
Sos brun cu unt
Brown sauce sented butter

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

9 lei

6 lei

15 lei
150 g

7 lei
150 g

8 lei
60 g

Sos smokie
Smokie sauce

60 g

Sos de usturoi
Garlic sauce

60 g

Sos bbq
Bbq sauce

60 g

Sos de roșii dulce / picant
Sweet / spicy tomato sauce

60 g

5 lei

5 lei

5 lei

5 lei

P I Z Z A C U A LUAT M AT U R AT 24 H
Margherita (cu sos de roșii, mozzarella, busuioc)
Margherita (with tomato sauce, mozzarella, basil)

Diavola (cu mozzarella, salam picant, sos de roșii)
Diavola (with mozzarella, hot salami, tomato sauce)

26 lei
450 g

30 lei
500 g

Quattro formaggi (sos de roșii, gorgonzola, cașcaval afumat, mozzarella,
parmezan, rucola)
Quattro formaggi (with tomato sauce, gorgonzola, smoked cheese, mozzarella,
parmesan, ruccola)

500 g

Prosciutto e funghi (cu sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, ciuperci)
Prosciutto e funghi (with tomato sauce, mozzarella, proscciutto cotto,
mushrooms)

550 g

Macellaio (cu sos de roșii, mozzarella, cârnați, prosciutto cotto, bacon)
Macellaio (with tomato sauce, mozzarella, sausage, prosciutto cotto, bacon)

30 lei

31 lei

33 lei
550 g

Pizza veggie (aluat maturat 24 h, sos de roșii, ciuperci, sparanghel, spanac,
mozarella, roșii uscate, năut, usturoi)
Veggie pizza (with tomato sauce, mushrooms, asparagus, spinach, mozzarella,
sundried tomatoes, chickpeas, garlic)

500 g

Pizza cu file de somon (mozzarella buffala, capere, lămâi, usturoi, ceapă roșie,
busuioc verde)
Salmon file (with mozzarella buffala, capers, lemon, garlic, red onion, basil)

500 g

La alegere sos roșii (dulce, picant) și sos usturoi. Preț: 5 lei

Red sauce (sweet, spicy) and garlic sauce at your choice.Price: 5 lei.

28 lei

36 lei

desert
Profiterol cu înghețată de vanilie și sos fin de ciocolată
(cu sos de ciocolată, lămâi, portocală, vanilie)
Profiterol (with vanilla ice cream and smooth chocolate sauce)

20 lei
150 g

Tiramisu* (cu mascarpone, pișcot, cafea, liqueur de migdale)
Tiramisu* (with mascarpone, ladyfinger, coffee, liqueur)

22 lei

Cheesecake cremos cu dulceață de fructe de pădure și
citrice (cu cremă de brânză, fructe de pădure, biscuiți digestivi)
Creamy cheesecake with wild berry jam

21 lei

200 g

150 g

Lapte de pasăre cu note citrice (cu ouă, lapte, vanilie)
Floating island (with eggs, milk, vanilla)

150 g

Papanași livada (cu branză de vaci, dulceață de casă, smântână)
Livada papanasi (with cottage cheese, homemade jam, sour cream)

150 g

22 lei

26 lei

Triffle cu fructe de sezon (cu cremă de vanilie, biscuiți digestivi, pișcot,
amaretto)
Triffle (with seasonal fruits, vanilla cream, digestive biscuits, ladyfingers, amaretto)

150 g

Selecție de brânzeturi (cu cașcaval afumat, gorgonzola, cheddar, parmezan,
mozzarella, măsline, roșii uscate, fructe capere, nucă, grisine)
Cheese platter (with smoked cheese, gorgonzola, cheddar, parmesan, mozzarella,
olives, sundried tomatoes, caper fruits, walnut, breadsticks)

400 g

*18+(conține alcool)
*18+(contains alcohol)

Unele ingrediente ale produselor pot conține alergeni.

21 lei

38 lei
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