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classic 



Preparate clasice 
Angus Beef Burger | 50 Lei 

Burger cu vită Angus, salată, roșii, castraveți murați, ceapă călită și sos burger 

Cajun Chicken Burger | 50 Lei 
Burger cu pui marinat în sos Cajun, salată, rosii, sos sriracha si maioneză 

Vegetarian Burger | 55 Lei 
Burger vegetarian cu haloumi ardei gras roșu la grătar, salată, ceapă călită, roșii și maioneză cu oțet 

balsamic învechit 

Mediterranean Angus Beef Burger | 60 Lei 
Burger cu vită Angus, salată, castraveți murați, ceapă călită, șuncă de Parma, parmezan și sos pesto de 

roșii deshidratate 

Wagyu Cheeseburger | 90 Lei 
Cheeseburger cu vită Wagyu, salată, roșii, mix de murături, ceapă, sos special de burger 

Luxury Wagyu Cheeseburger | 120 Lei 
Cheeseburger cu vită Wagyu, foie gras, trufe, cașcaval Gruyere, salată, roșii, castraveți murați, ceapă 

călită, și sos special de burger 

Extra: ou prăjit, cașcaval, brânză cu mucegai albastru, jalapenos, bacon | 5 Lei. 

Pizza Margherita | 35 Lei 

Pizza Salsiccia e funghi | 45 Lei 

Pizza Diavola | 45 Lei 

Pizza Prosciutto di Parma & rucola | 45 Lei 

Classic Club (no fries/with fries) | 45/50 Lei 
Sandvici club (cu/fără cartofi prăjiți) 

Greek Salad | 40 Lei 
Salată grecească cu roșii, castraveți, ardei gras, ceapă roșie, măsline negre, brânză feta 

Caesar salad (simple/chicken/prawn) | 45/55/65 Lei 
Salată Caesar (simplă/cu pui/cu creveți) 

Prăjituri 
Athénée Palace Cake with mascarpone, cherry jelly and milk chocolate charlotte | 16 Lei 

White chocolate mousse cake with passion fruit and mango jelly | 16 Lei 
Bailey’s cake with milk chocolate, hazelnut and Bailey’s | 18 Lei 

Symphony cake, black chocolate mousse, with passion fruit and mango | 18 Lei 
Cheesecake with vanilla and fresh cream glaze | 18 Lei 

Roberto's Tiramisu, with Savoiardi ladyfingers, egg, mascarpone, coffee & cocoa | 30 Lei 

Torturi 
Athénée Palace cake with mascarpone, cherry jelly and milk chocolate charlotte | 96 Lei 

White cake, chocolate mousse cake with passion fruit and mango jelly | 109 Lei 
Exotic cake with mango, passion fruit cream and coconut mousse | 114 Lei 

Symphony cake, black chocolate mousse, with passion fruit and mango | 119 Lei 
Pistachio & raspberry cake, raspberry mousse, vanilla cream, pistachio & caramel layer | 129 Lei 

Cheesecake with vanilla and fresh cream glaze | 139 Lei 
Guilty Pleasure cake (chef’s choice) | 192 Lei 

All prices include VAT ~ Toate prețurile includ TVA 
Please ask to speak to our team members if you have any special dietary or food allergies. 

Vă rugăm să informați personalul hotelului cu privire la potențiale alergii sau restricții dietetice 
Pentru restricții alimentare, vă rugăm să contactați personalul hotelului înainte de a efectua o comandă 

 For dietary restrictions, please contact the hotel staff before placing an order. 

Pentru comenzi apelează: 
+40 0731 305 777 

www.robertos.ro 


