
Așa începe! Sic infit!  So, it begins! 
Ciabatta făcută în casă cu maia naturală servită cu unt franțuzesc – Chef’s special 

 Homemade sourdough ciabatta rolls and infused French butter | 100gr. | 9 
(Conține: lactate, nuci, semințe, gluten) - (Contains: dairy,nuts, seeds gluten) 

Crispelle cu sos de roșii, usturoi și parmezan 
Crispelle with tomato sauce, garlic and parmesan | 130gr. | 29 

(Conține: lactate, gluten) - (Contains: dairy, gluten) 
Ardei copți cu sos miso și susan 

 Fried Pimentos de padron, miso sauce and sesame | 150gr. | 35 
(Conține: pește, susan, soia) - (Contains: fish, sesame, soy) 

Calamar, dovlecel și vânătă prăjite în aluat, cu usturoi, busuioc și maioneză de casă 
Fried squid, zucchini and eggplant with garlic, basil and homemade mayonnaise | 210gr. | 50 

(Contains: fructe de mare, gluten, lactate, ou, muștar) - (Contains: seafood, gluten, dairy, eggs,mustard) 
Creveți tempura cu sos mango-wasabi 

Tempura prawns with mango wasabi | 200gr. | 65 
(Conține: fructe de mare, ouă, muștar, gluten) - (Contains: seafood, eggs, mustard, gluten) 

Tartar cu somon și ton cu mango, mentă și sos de lime 
Tartare duo with salmon and yellow fin tuna, mango, mint and lime dressing | 140gr. | 69 

(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Provocarea noastră Ego te provoco  I challenge you! 
Midii specialitatea casei 

Roberto’s Bucharest signature mussel pot | 250gr. | 68 
(Conține: fructe de mare) - (Contains: seafood) 

Creveți prăjiți cu usturoi și unt cu chili 
Sizzling red prawns with garlic and chili butter | 140gr. | 75 

(Conține: fructe de mare, lactate) - (Contains: seafood, dairy) 

Una din multe  E pluribus una  One out of many 
Salată à la Chef cu roșii, pătrunjel, fulgi de chilli, castravete, avocado, nuci, feta și baghetă felii 
Chef’s mix, tomatoes, parsley, chilli flakes, cucumber, avocado, walnuts, feta and chef’s bread | 150gr. | 38 

(Conține: nuci, lactate, gluten) - (Contains: nuts, dairy, gluten) 

Salată Panzanella cu pepene roșu și brânză de capră 
Panzanella with watermelon and goat cheese crumble | 160gr. | 40 

(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 
Salată Stracetti cu mix de salate, roșii cherry, ciuperci, vită și oțet balsamic 

Stracetti salad mix, cherry tomatoes, mushrooms, beef and balsamic dressing | 180gr. | 49 
(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Salată Caesar, simplă, cu pui sau creveți 
Caesar salad 250gr | 40 | add chicken 100gr. | 50 | add prawns 50gr. | 60 

(Conține: lactate, muștar, fructe de mare) - (Contains: dairy, mustard, seafood) 

Salată à la Roberto’s cu afine, salată verde, avocado, roșii, ceapă și sos de zmeură 
Roberto’s salad: blueberry, lettuce, avocado, tomatoes, onion and raspberry dressing | 160gr. | 52 

(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Burata italienească cu roșii cherry culori mixte și pesto de casă 
Artisan Italian burrata with rainbow tomatoes, homemade basil pesto | 200gr. | 57 

(Conține: lactate, nuci) - (Contains: dairy, nuts) 

Cu încredere  Bona Fide Honest-to-goodness 
Pizza Margherita, Fiori di latte și busuioc proaspăt 

Pizza Margherita sourdough crust, Fiori di latte and fresh basil | 450gr. | 41 
(Conține: lactate, gluten) - (Contains: dairy, gluten) 

 Pizza prosciutto cu rucola 
Sourdough, prosciutto, Fiori di latte and rucola | 450gr. | 49 

(Conține: lactate, gluten) - (Contains: dairy, gluten) 
Spaghete carbonara 

Spaghetti ala carbonara | 140gr. | 47 
(Conține: ouă, lapte, gluten) - (Contains: eggs, dairy, gluten) 

Tagliolini cu fructe de mare 
Tagliolini with seafood |200gr. | 65 

(Conține: ouă, fructe de mare, gluten) - (Contains: eggs, seafood, gluten) 
  

ROBERTO’S 



 
 
 

Rizoto Acquerello cu trufă neagră de vară 
 Acquerello risotto with summer truffles | 125gr. | 75 

(Poate conține urme de gluten) - (May contain traces of gluten) 
Rizoto Acquerello cu creveți și caracatiță gătită sous vide 

Acquerello risotto with red shrimps and sous vide cooked octopus | 145gr. | 85 
(Conține: lactate, fructe de mare, gluten) - (Contains: dairy, seafood, gluten) 

Doar ce e mai bun e suficient! Nil satis nisi optimum! Only the best is enough! 
Mușchi file de vită cu sos de tarhon și cartofi prăjiți cu pudră și ulei de trufe   
Beef tenderloin with truffled steak cut fries and tarragon sauce | 180gr. | 175 

(Conține: muștar, ouă, lactate) - (Contains: mustard, egg, dairy) 
T-Bone cu sos brun de vită, cartofi noi copți, sare de mare și rozmarin  

 T-bone with rosemary, sea salt, baked young potatoes and beef bone sauce | 600gr. | 195 
(Conține: muștar, semințe) - (Contains: mustard, seeds) 

Antricot de vită Black Angus US, cu sos brun, cartofi noi copți, sare de mare și rozmarin 
US Black Angus rib-eye with rosemary, sea salt, baked potatoes and beef bone sauce | 400 gr. | 235 

(Conține: muștar, semințe) - (Contains: mustard, seeds) 

Caracatiță la grill cu lime kaffir, unt și spanac 
Grilled octopus with kaffir lime, butter and young spinach | 160gr. | 95 

(Conține: fructe de mare, lactate) - (Contains: sea food, dairy) 

Somon cu fenicul, roșii cherry confiate și sos de lămâie cu capere 
 Salmon with fennel, confit cherry tomatoes and caper lemon sauce | 220gr. | 100 

(Conține: lactate, pește, țelină) - (Contains: dairy, fish, celery) 

Biban de Chile cu sos Miso și broccoli sălbatic 
 Miso Chilian seabass with wild broccolini | 140gr. | 150 

(Conține: lactate, țelină, soia, muștar, semințe) - (Contains: dairy, celery, soy, mustard, seeds) 

Biban de mare în crustă de sare pentru 2 pers. - servire specială 
Sea bass in salt crust (2 pers)- special serving | ≈1Kg | 220 

(Conține: pește) - (Contains: fish) 
Fără e imposibil  Sine qua non potest Without it you can't 

Salată de vară 
Garden salad | 50gr. | 18 

Cartofi prăjiți 
French fries | 220gr. | 22 

Spanac sote 
Sauteed spinach | 50gr. | 28 

Sparanghel la grătar 
Grilled asparagus | 100gr. | 29 

Cu adevărat desert Ita vero dulcis    Dessert for real! 
Parfait de lămâie 

Lemon parfait | 80gr. | 28 
(Conține: ouă, lactate) - (Contains: eggs, dairy) 

Tartufo cu bucăți de biscuiți și cafea 
Tartufo coffee and biscuit crumbles | 90gr. | 29 

(Conține: ouă, lactate) - (Contains: eggs, dairy) 

Trio de înghețată, fistic, ciocolată și căpșuni 
Ice-Cream Trio, pistachio, chocolate and strawberry | 90gr. | 29 

(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Prăjitură cu brânză dulce, fructul pasiunii și mango 
Mango & Passion fruit cheesecake | 100gr. | 31  

(Conține: ouă, lactate) - (Contains: eggs, dairy) 

Prăjitură cu ciocolată Royal 
Royal chocolate cake | 100gr. | 32  

(Conține: ouă, lactate) - (Contains: eggs, dairy) 

           Toate prețurile includ TVA și sunt afișate în lei          Notă: alergenii sunt trecuți la baza fiecărui preparat 
            All prices include VAT and are shown in Lei          Note: the allergens are listed below each dish. 

Preparatul poate conține produs congelat               Preparatul este vegetarian   
    The dish may contain frozen product                This is a vegetarian dish   
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