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

MENIU

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

21 lei

Salată de vinete (cu chutney de roșii și focaccia)
Eggplant salad (with tomato chutney and foccacia)

18 lei

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

200 g

250 g

41 lei
200 g

Guacamole (cu cremă de ardei copți și focaccia)
Guacamole (with roast pepper cream and foccacia)

250 g

Tartar somon (cu avocado și condimente)
Salmon tartare (with avocado and spices)

200 g

Clătite (cu spanac, ciuperci de pădure, fontina și trufe la cuptor)
Crepe suzette (filed with spinach, wild mushrooms and truffles, toped with fontina)

300 g

Humus (cu focaccia crocantă și salată de pătrunjel cu roșii)
Hummus (with hommade foccacia and parsley salad with tomato)

Antipasto (cu salam picant, jambon, chips parmezan, măsline, legume proaspete,
capere, cremă de trufe)
Antipasti (with hot salami, ham, parmesan chips, olives, fresh vegetables, capers,
truffle cream)

24 lei

38 lei

29 lei

19 lei
250 g

29 lei
250 g

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

33 lei
350 g

Salată vegană (cu rucola, baby spanac, germeni, nucă, avocado, rodie, roșii cherry, 26 lei
ardei)
350 g
Vegan salad (with ruccola, baby spinach, sprout, walnut, avocado, pomegranate,
cherry tomato, pepper)
Salată Caesar cu pui sau somon, la alegere (cu salată iceberg/
romană, roșii, dressing)
Caesar salad (with romaine/iceberg lettuce, tomatoes, chicken or salmon on
demand, dressing)
Salată cu somon afumat (cu ciuperci crude, ouă de prepeliță, avocado,
smântână dulce, salată mixtă)
Smoked salmon salad (with fresh mushroom, quail egg, avocado, creme fraische,
mix salad)

34 lei
350 g

34 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)
Supă cremă de usturoi copt, acoperită cu langoș
Roasted garlic cream soup with crispy doughnut

19 lei
400 g

19 lei
400 g

Supă cremă de ciuperci de pădure (cu hribi, smântână dulce)
Wild mushroom cream soup (with boletus, creme fraiche, croutons)

19 lei

Supă cremă de morcovi cu ghimbir
Carrot cream soup with ginger

15 lei

Ciorbă acră de văcuță (cu legume, pulpă de vită, leuștean, cimbru)
Sour beef soup (with vegetables, beef, lovage, thyme)

400 g

380 g

19 lei
400 g

PA S T E / pasta
Spaghetti nero di sepia (cu spaghette negre, baby calamari, midii, creveți,
usturoi, sos de roșii)
Spaghetti Nero di Sepia (with black spaghetti, baby calamari, mussels, shrimps,
garlic, tomato sauce)

Spaghetti Aglio Olio (cu creveți, ulei de măsline, peperoncino, usturoi și
pătrunjel)
Spaghetti Aglio Olio (with shrimps, olive oil, peperoncino, garlic and parsley)

38 lei
400 g

32 lei
380 g

Spahetti carbonara (cu parmezan, pancetta, ouă, roșii cherry, ulei verde)
Spaghetti carbonara (with parmesan, pancetta, eggs, roasted cherry tomatoes,
green oil)

350 g

Penne quatro formaggi (cu parmezan, gorgonzola, mascarpone, cheddar
portocaliu, smântână dulce)
Penne quattro formaggi (with parmesan, gorgonzola, mascarpone, cheddar,
creme fraiche)

350 g

27 lei

30 lei

Tagliatelle (cu mușchi de vită, smântână dulce, hribi, champignon)
Tagliatelle (with beef tenderloin, creme fraische, boletus and champignon)

400 g

Pappardelle (cu ciuperci de pădure și trufe)
Pappardelle (with wild mushrooms and truffles)

350 g

36 lei

34 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)

26 lei
400 g

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

30 lei

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

30 lei

Prosciutto e funghi (cu sis de ro;ii, mozzarella, prosciutto cotto, ciuperci)
Prosciutto e funghi (with tomato sauce, mozzarella, proscciutto cotto,
mushrooms)

450 g

450 g

31 lei
500 g

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

33 lei

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

28 lei

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)

Prosciutto crudo (sos de roșii, mozzarella, rucola)
Prosciutto crudo (with tomato sauce, mozzarella, ruccola)

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.

500 g

450 g

36 lei
500 g

32 lei
450 g

PEȘTE ȘI FRUCTE DE M ARE / FISH
Păstrăv (cu mămăliguță și mujdei)
Trout (with polenta and garlic sauce)

Somon crocant (cu cartofi în sos de parmezan acrișor)
Crispy salmon (with potatoes and sour parmesan sauce)

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 risoto 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)

39 lei
400 g

45 lei
450 g

44 lei
400 g

48 lei
450 g

P O R C / por k
Confit de coaste de porc (cu sos BBQ și cartofi cu rozmarin și usturoi, ardei
iute, roșii cherry coapte)
BBQ ribs confit (with bbq sauce, roasted potatoes with garlic and rosemary,
pepperoni, roasted cherry tomatoes)

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

39 lei
450 g

38 lei
500 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 sauce and garlic sauce
covered roasted potatoes)

41 lei

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

75 lei

400 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)

36 lei
400 g

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

350 g

Piept de rață (cu piure de cartofi dulci și sos de cireșe sălbatice)
Duck breast (with sweet potato puree and wild cherry sauce)

350 g

34 lei

48 lei

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

350 g

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

500 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)

400 g

38 lei

31 lei

30 lei

Pulpă de rață confiată (cu varză roșie călită și piure de cartofi)
Duck leg confit (served with fried red cabbage and mashed potatoes)

500 g

Foie gras Budapest style (cu mere caramelizate și piure de dovleac)
Foie gras Budapest style (with caramelized apples and pumpkin puree)

300 g

46 lei

62 lei

vită / b eef
Mușchi de vită (cu sos gorgonzola, piure de cartofi cu trufe și rozmaring)
Filet mignon (with gorgonzola sauce, mashed potatoes, truffles and rosemary)

Chateaubriand (cu piure de cartofi și sote de păstăi de fasole verzi)
Chateaubriand (with mashed potatoes and sauted green peas)

Ceafă de vită (cu funky chips și porumb picant)
Grilled beef chuck (with funky chips and spicy corn)

71 lei
400 g

69 lei
450 g

65 lei
500 g

RETRO
Varza à la Cluj după o rețetă tradițională din 1695
À la Cluj cabbage made by a traditional recipe from 1695

Gulyas tradițional
Traditional GulyÁs

25 lei
400 g

29 lei
400 g

Tocăniţă de porc și vită, cu smântână și găluște de casă
Beef and pork stew with sour cream and homemade dumplings

26 lei

Cârnați făcuți în casă cu pireu și varză murată
Hommemade sausage with mashed potatoes and sour cabbage

25 lei

400 g

350 g

BURGERs
Burger Livada (cu cartofi prăjiți, carne de vită, cașcaval afumat, castraveți, sos
tzatziki)
Livada burger (with french fries, minced beef, smoked cheese, cucumbers, tzatziki
sauce)

Cheeseburger (cu cartofi prăjiți, carne de vită, castraveți murați, salată, sos BBQ,
roșii, cașcaval afumat)
Cheeseburger (with french fries minced beef, pickled cucumber, lettuce, BBQ sauce
tomatoes, smoked cheese)

American Classic Burger (cu cartofi prăjiți, mânzat, porc, cheddar,
gorgonzola, bacon)
American Classic burger (with french fries, minced beef, minced porc, cheddar,
gorgonzola, bacon)

36 lei
450 g

35 lei
450 g

37 lei
450 g

Smokie Pulled Pork Burger cu sos BBQ și cartofi prăjiți (cu
34 lei
usturoi, cimbrișor, ceapă, maioneză, dulceață de ardei iute)
450 g
Smokie pork burger with bbq sauce and french fries (with garlic, onion,
mayonnaise, pepper chutney)

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

30 lei
450 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

8 lei / 150 g

CARTOFI PRĂJIȚI / Frech fries

8 lei / 150 g

PIURE DE CARTOFI / Mashed potatoes

8 lei / 150 g

LEGUME LA GRĂTAR / Grilled vegetables

8 lei / 200 g

SALATĂ DE ARDEI COPȚI / Roasted pepper salad

8 lei / 150 g

PÂINEA CASEI / Homemade bread

9 lei / 500 g

SALATA DE SEZON / Seasonal salad

6 lei / 150 g

SOS BRUN CU UNT / Braun sauce sented butter

8 lei / 60 g

SOS SMOKIE / Smokie sauce

5 lei / 60 g

SOS DE USTUROI / Garlic sauce

5 lei / 60 g

SOS BBQ / BBQ sauce

5 lei / 60 g

desert
Pannacotta cu busuioc
Pannacotta with basil

120 g

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

250 g

Tort de ciocolată neagră cu sos de vanilie
Dark chocolate tart with vanilla sauce

150 g

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

200 g

Mousse de mascarpone cu căpșuni și crustă de bezele
Mascarpone mousse with strawberry and marshmallows
Selecție de brânzeturi (cu cașcaval afumat, gorgonzola, cedar, 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)
*18+(conține alcool) / *18+(contains alcohol)

15 lei

22 lei

21 lei

26 lei

19 lei
150 g

38 lei

400 g

Regulamentul Comisiei Europene 1169 -2011
Etichetare alimente
Substanțe care cauzează alergii sau intoleranţe

1.

Cereale care conţin gluten, şi anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur sau
hibrizi ai acestora şi produse derivate, exceptând: (a) siropurile de glucoză obținute din
grâu, inclusiv dextroza (1); (b) maltodextrine obţinute din grâu (1); (c) siropurile de glucoză
obţinute din orz;
(d) cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.

2. Crustacee şi produse derivate.
3. Ouă şi produse derivate.
4. Peşte si produse derivate, exceptând: (a) gelatina de peşte folosită ca substanţă suport
pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide; (b) gelatina de peşte sau ihtiocolul
folosit(ă) Ia limpezirea berii sau a vinului.
5. Arahide şi produse derivate.
6. Soia și produse derivate, exceptând: (a) uleiul şi grăsimea de soia rafinate complet (1); (b)
arnestecuri naturale de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol
D-alfa natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, obţinuţi din soia; (c) fitosterolii şi
esteii de fitosterol derivaţi din uleiuri vegetale, obţinuţi din soia; (d) esterul de stanol vegetal
fabricat din steroli de ulei vegetal, obţinuți din soia.
7.

Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând: (a) zerul utilizat pentru fabricarea
distilaţilor sau a alcoolului etilic de origine agricolă; (b) lactitolul.

8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică: migdale (Amygdalus communis L), alune de pădure
(Corylus avellana), nuci (Juglans regia), nuci Caju (Anacardium occidentale), nuci Pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic
(Pistacia vera), nuci de macadamia şi nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum
şi produse derivate, exceptând fructele cu coajă utiiizate pentru fabricarea distilatelor sau a
alcoolului etilic de origine agricolă.
9. Ţelină și produse derivate.
10. Muştar şi produse derivate.
11. Seminţe de susan şi produse derivate.
12. Dioxidul de sulf şi sulfiții în concentraţii mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru S02 total
trebuie caIculaţi pentru produsele gata pentru consurn sau reconstituite în conformitate cu
instrucțiunile producătorilor.
13. Lupin şi produse derivate.
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