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Gustări
Salată de năut cu fasole verde, roșii cherry și mentă (Vegan)

38 Lei

Calamari Tempura cu maioneză Chipotle și lime
40 Lei

Burrata afumată cu piersici la grătar, sfeclă murată și ridichi
55 lei

Ton Sashimi cu cremă de usturoi negru și salată asiatică de castraveți
55 Lei

Starter pentru 2 persoane - Burrata afumată cu piersici la grătar, ton cu usturoi negru și salată asiatică de castraveți, 
shot de Gazpacho de căpșune și Calamari Tempura

99 Lei

Prețurile includ TVA.
Vă rugăm adresați-vă ospătarului dacă urmați diete speciale sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite.

Supe
Gazpacho de căpșune cu busuioc, piper negru si ulei de măsline (Vegan)

30 Lei

Supă picantă de cocos cu vită Teriyaki
45 Lei

Paste & risotto & delicii vegane
Spaghete alla Carbonara

35 Lei

Casoncelli alla Bergamasca
35 Lei

Pasta Gnocchetti cu caracatiță si peperoni
35 Lei

Risotto cu sparanghel și vinaigret de rodie
49 Lei

Legume curry cu cartofi dulci și Pak choi (Vegan)
50 Lei



Pește & Carne
Piept de pui cu spanac și couscous

60 lei

Caracatiță la grătar cu spanac, fasole Cannellini și chorizo
69 Lei

Piept de porc crocant cu cremă de ceapă prăjită, chutney de mere verzi și mămăligă
69 Lei

Friptură de ton cu salată de mango și dressing de ghimbir și lime
75 Lei

Biban de mare cu sos Bouillabaisse, piure de praz și linte Beluga
80 Lei

Calcan în sos de homar, piure de porumb dulce și sparanghel la grătar
95 Lei

Mușchi de vită cu sos de vin, conopidă și cartof fondant
125 Lei

Antricot Tomahawk la grătar  (1-1,2 kg pentru două persoane) cu sos de friptură și unt Café de Paris,  
servit cu sparanghel  la grătar si cartofi prăjiți cu trufe și parmezan / cartofi dulci

375 Lei

Desert
Panna Cotta cu lime, zmeură și crumble de migdale (Vegan)

30 Lei

Cassata Siciliană (în stil parfait) cu jeleu de fructul pasiunii
35 Lei

Tartă crumble cu mere și lămâie cu înghețată de vanilie
35 Lei

Profiterol umplut cu cremă de ciocolată și portocală, înghețată de fistic și sos de caramel
38 Lei

Tartă de ciocolată cu cremă yuzu și coulis de fructe
40 Lei

Prețurile includ TVA.
Vă rugăm adresați-vă ospătarului dacă urmați diete speciale sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite.



Garnituri & Preparate clasice
Cartofi prăjiți cu trufe și parmezan, serviți cu maioneză cu trufe

15 Lei

Cartofi dulci cu trufe și parmezan, serviți cu maioneză cu trufe
20 Lei

Pizza Margherita cu mozzarella și busuioc proaspăt
30 Lei

Pizza neagră cu sos de roșii, zucchini la grătar, Buratta și trufe
35 Lei

Salată Caesar cu parmezan
39 Lei

+ Pui | 49 Lei
+ Somon | 59 Lei
+ Creveți | 69 Lei

Sparanghel verde la grătar cu baghete franțuzești, ouă fierte și brânză de Horezu
40 Lei

Hamsii prăjite cu lămâie și maioneză cu usturoi
40 Lei

Avocado cu chili,  susan și lămâie, pe pâine prăjită cu ou poșat
45 Lei

Sandwich Club servit cu cartofi prăjiți
49 Lei

Căpșune și avocado la grătar cu brânză Pecorino
49 Lei

Coaste de porc la grătar cu salată coleslaw și pâine cu usturoi
70 Lei

Wagyu Burger cu chutney de roșii și caise și sosul casei,  
servit cu cartofi prăjiți sau cartofi dulci cu maioneză cu trufe

85 Lei
+ Bacon | 5 Lei

+ Ou | 5 Lei
+ Brânză | 5 Lei

Prețurile includ TVA.
Vă rugăm adresați-vă ospătarului dacă urmați diete speciale sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite.


