
À La Carte
Menu



România în farfurie                                                                   *3*7*10*11     280 gr / 89 ron
(Maramureș, Făgăraș, Sibiu) 

Unt, pâine artizanală SunGarden                                                          *1 *3*7     200 gr / 34 ron

Nuci de iarnă afumate                                                            *3*6*7     150 gr / 36 ron
(brânză afumată, chilly, gutui)

Selecție brânzeturi Torockoi (jud. Alba)                             *3*7*8     200 gr / 54 ron
(brânzeturi, marmeladă de gutui, prune confit)

Selecție de brânzeturi și mezeluri Italia                                            *3*7*8*11     250 gr / 72 ron
(ventricina, bressaola, salam Milano, prosciutto crudo, 
parmesan, brie, gorgonzola, pecorino)

Buratta                                                                                              *7*8     300 gr / 62 ron
(prosciutto crudo, salată, pesto de busuioc)

Tartar de vită                                                                               *3*7*9*10*11 200 gr / 86 ron
(mușchi vită, capere, unt, ceapă roșie, sos Worchester, 
muștar, ketcup, pâine prăjită)

Humus și dovleac                                                                             *1*6*8*11     180 gr / 42 ron
(năut, pastă susan, ardei copt)

Icre de păstrăv de la Albota (Făgăraș)                                            *3*4*7*10     150 gr / 44 ron
(pâine prăjită, icre, mirodenii)

Antreuri



Supa cremă de cartofi, cu insertie de porumb și                           *1*3*6*7*8     350 ml / 31 ron 
muguri de bambus  

Supă miso cu somon și tofu                                             *4*6*7*11     350 ml / 36 ron

Supă clară de pește, kale și leuștean                                              *4*9*10     250 ml / 34 ron

Ciorbă cu perișoare de rață și tarhon                                                 *1*3*9     350 ml / 28 ron

Ciorbă de văcuță                                                  *3*7*9     350 ml / 27 ron

Supe/Crème



Humus și fâșii de vită                                                                   *1*3*11     300 gr / 54 ron

Salată Halloumi                                                                               *6*8*10     250 gr / 42 ron

Salată Caesar                                                            *3*4*7*10*11     280 gr / 42 ron

Salată Tonno                                                                            *3*10*11     280 gr / 38 ron

Salate



Spaghetti Carbonara Romana                                                           *1*3     300 gr / 45 ron

Spaghetti aglio olio și creveți                                                        *1*2*4     300 gr / 52 ron

Spaghetti al pomodoro fresco                                                           *1*3     280 gr / 38 ron

Ravioli cu hribi și cremă de trufe                                              *1*3*7     300 gr / 52 ron

Tagliatelle cu creveți, unt și salvie                                       *1*2*4*7     320 gr / 54 ron

Tagliatelle cu mușchi de vită și hribi                                             *1*3*7     350 gr / 58 ron

Tagliatelle cu dovlecel și creveți                                              *1*2*4     350 gr / 56 ron

Tagliatelle quatro formaggi                                     *1*3*7     300 gr / 49 ron

Tagliatelle cu fructe de mare                                         *1*2*4*14     380 gr / 62 ron

Risotto cu hribi și cremă de trufe                                       *1*7     280 gr / 49 ron

Risotto cu șofran și bocconcini                                              *1*3*7     300 gr / 44 ron

Paste/Risotto     



Pui rumenit                                                                              *1*3*7*9     300 gr / 60 ron
(mămăliguță cu brânză frământată, smântână, pecorino, jumări de mangalița)               

Pui crocant cu parmesan                                                                     1*3*7     350 gr / 61 ron
(piure de cartofi cu trufe, salată asiatică)     

Piept de rață                                                                                *3*7*9     280 gr / 86 ron
(sfeclă roșie,gutui afumat,broccoli)

Coaste de porc                                                                              *6*9*10*11     450 gr / 58 ron
(sos barbeque, cartofi cu rozmarin)  

Mușchiuleț de porc                                                        *1*3*7*9     300 gr / 61 ron
(piure de țelină și fenicul, broccoli, demi-glace)   

Ceafă gătită sous vide                                                                       *7*9     350 gr / 84 ron
(hribi, piure cartofi cu cremă de trufe)     

Stinco                                                                  *7*10*11     550 gr / 72 ron
(varză albă călită, piure de cartofi, pastă de hrean)

Pasăre     

Porc     



Mușchi de vită Argentina                                                      *1*7*10     350 gr / 140 ron
(piure cartofi dulci, demi-glace, broccoli, varză kale)  

Antricot Cote de Boeuf                                                            *1*7*10*11     480 gr / 148 ron
(demi-glace, sparanghel, cartofi la cuptor, salată) 
 
Steak Uruguay                                                                                   *10*11     380 gr / 172 ron
(sparanghel, salată verde)  

Tagliatta New York                                                                            *1*7*11     300 gr / 105 ron
(rucola, roșii chery, parmezan) 

Vită     

Somon                                                                           *2*4*7*8*9     320 gr / 76 ron
(piure țelină și fenicul, broccoli, spanac baby)

Biban gătit la abur                                                                      *1*2*4     280 gr / 73 ron
(leurdă, sparanghel, smântână afumată cu usturoi copt) 

Șalău de dunăre                                                                      *2*4*9     300 gr / 58 ron
(broccoli, merișoare, usturoi, vită de vie) 

Midii în sos roșu                                                                 *1*2*4*14     380 gr / 48 ron

Tigaie mediteraneană                                                   *1*2*4*7*14     450 gr / 65 ron
(calamari, creveți, midii, vongole, sos roșu, busuioc)

Creveți în sos de unt                                                     *2*4*7*14     280 gr / 64 ron

Caracatița                                                                 *2*4*7*9*14     320 gr / 74 ron  
(piure fenicul și țelină, sparanghel, sos olandez) 

Pește / Fructe de mare       



Tiramisu                                                                                 *3*7*8     120 gr / 29 ron

Lava cake cu înghețată de dovleac                                    *3 *7*8     160 gr / 32 ron

Fagure de ciocolată                                       *3*7*8     150 gr / 31 ron
(prune confit, miere, gutui)  

Mousse                                                   *3*7*8     160 gr / 34 ron
(brânză de capră și mascarpone, ciocolată alba, 
fructe proaspete de pădure, caramel afumat)

Texturi de iarnă                                                 *3*7*8     120 gr / 32 ron
(gutui, pere și camembert)  

Desert       



Alergenii din alimente se pot încadra conform 

Directivei CE 2000-13, în următoarele grupe:   

     

1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, 

ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora)

și produse derivate

2. Crustacee și produse derivate

3. Ouă și produse derivate

4. Pește și produse derivate

5. Arahide și produse derivate

6. Soia și produse derivate

7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)

8. Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, 

nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de 

macadamia și nuci de Queensland) și produse 

derivate

9. Țelină și produse derivate

10. Muștar și produse derivate

11. Semințe de susan și produse derivate

12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste

10 mg/kg sau 10 mg/litru

13. Lupin și produse derivate

14. Moluște și produse derivate

Listă alergeni


