
GUSTĂRI
Platou Transilvania (mic/ mare)
1000 gr/2500 gr

140 / 330

(pârjoale, șnițel de pui, cârnaț de casă, slăninuță de porc, 
legume proaspete, brânză de capră, adjică )

Salată de vinete 300 gr 31

Platou de brânzeturi 400 gr 78
(chedar, gorgonzola, parmesan, brânză de capră, struguri, 
miez de nucă, fructe deshidratate, miere, gem, grisine)

Platou vegetarian 650 gr 73
(legume proaspete, brânză de capră)

Platou de murături asortate  (mic/mare) 42/82
700 gr/1500 gr
(castraveți, roșii, conopidă, gogoșari, vinete)

Trio Transilvania 450 gr 59
(salată de vinete, morcov specialitate, sfeclă roșie specialitate)

Slăninuţă de porc de casă cu 
brânză de capră şi ceapă roşie 300 gr

69

SPECIALITATEA 
CASEI
File de păstrăv la cuptor cu 
mămăliguţă şi legume sote  
220 gr/150 gr/100 gr

84

Ied de casă la cuptor cu 
mămăliguţă 
250 gr/200 gr

76

Sărmăluţe în foi de varză / podbal 
cu mămăliguţă şi smântână 
300 gr/200 gr/50 gr

55

Tocăniţă de porc / pui cu 
mămăliguţă
250 gr/200 gr

60/56

Piept de pui cu sos de ciuperci 
300 gr

52

Colţunaşi cu brânză / cartofi / 
carne însoţiţi de smântână 
300 gr/80 gr

34/34/38

Fasole trasă la tigaie cu legume 
însoţită de murături şi pită 
250 gr/80 gr/60 gr

34

Tocăniţă de ciuperci cu 
mămăliguţă 250 gr/200 gr

42

PREPARATE 
LA GRĂTAR
Ceafă de porc la grătar 
220 gr

66

Frigărui de pui / porc
220 gr

42/52

Muşchi de vită la grătar 
220 gr

140

Steak de somon la grătar 
240 gr

72

File de biban de mare
220 gr

83

SALATE
Salată de primăvară 300 gr 32
(rosii, castraveti, ardei gras, ridiche, ceapa)

Salată de roşii cu brânză 300 gr 26

Salată de varză 250 gr 22

Salată vitamin 300 gr 30
(varză, morcov, mazăre, ceapă)

Salată caesar pui / somon /creveţi 
350 gr

41/45/49

GARNITURI
Cartofi ca acasă 200 gr 31
(cu bacon, ciuperci, ceapă, usturoi)

Cartofi prăjiţi 200 gr 24

Cartofi cips 100 gr 24

Orez sălbatic 200 gr 26

Orez cu legume 200 gr 28

Legume la grătar 300 gr 28

Sparanghel 100 gr 30

Piure cartofi 200 gr 24

Hrişcă 200 gr 24

Mămăliguţă cu brânză de capră şi 
smântână 500 gr

28

 CIORBE/SUPE
Zeamă de pui cu tăiţei de casă 400 gr 33

Borş roşu 400 gr 30

Supă cremă (ciuperci/urzici) 400 gr 30

Soleanca 400 gr 35

PLĂCINTE 
MOLDOVENEŞTI 

Plăcintă cu brânză de vaci şi verdeaţă
350 gr

30

Plăcintă cu cartofi 350 gr 30

Plăcintă cu varză 350 gr 30

Plăcintă cu carne 350 gr 32

Plăcintă cu măr 350 gr 30

Plăcintă cu dovleac 350 gr 30

Plăcintă cu brânză dulce şi stafide 350 gr 30

LISTA ALIMENTELOR CU 
POTENȚIAL ALERGEN
Cereale care conțin gluten (grâu, secară, ovăz, grâu spelt, 
grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate. Pește 
sau derivate din acestea, Crustacee (creveți), Alune, Nuci, 
Soia, Ouă și produse derivate , Lapte, Muștar, Semințe 
susan, Semințe floarea soarelui, Mac, Usturoi, Ardei Iute, 
Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 
10 ml/l, Lupin și produse derivate. 

Stimate oaspete,
Dacă vă ştiţi alergic la unul sau mai multe 
din alimentele mai sus afişate vă rugăm să 
vă adresaţi ospătarului care vă serveşte.
Vă dorim poftă bună!



BĂUTURI DE 
CASĂ
Sevă de mesteacăn 350 ml 32

Pălincă de prune 50 ml 25

Căpşunată 50 ml 25

Afinată 50 ml 25

BĂUTURI 
RĂCORITOARE
Limonadă 500 ml 28
(clasica/ căpșuni/ zmeură/ mere/ kiwi/ vișine)
 
Suc de fructe ”Profructa” 250 ml 16
(mere/ mere cu vișine/ mere cu coacăze/ mere cu 
fructe de pădure)

Fresh de portocale/grapefruit
250 ml / 400 ml

24 / 38

Apă de izvor 1 l 11

Apă plată 330 ml / 750 ml 13 / 15

Apă minerală 330 ml / 750 ml 13 / 15

Frappe 400 ml 25

BĂUTURI 
FIERBINŢI
Ceai natural din plante  300 ml 19
(culese de pe munte)

Espresso 25 ml / 60ml 15

Espresso dublu 50 ml 25

Cappuccino 200 ml 19

Caffe latte 200 ml 19

Ciocolată caldă 300 ml 19

Vin fiert 300 ml 25

BERE
Mustaţă Draught (blondă/ipa) 400 ml 25

Mustaţă 330 ml 28

Transilvania 330 ml 28

Heineken 330 ml 18

Capra 330 ml 28

Corona Extra 330 ml 21

Stella Artois 0% 330 ml 18

 
Clătite cu dulceaţă 200 gr 26

Clătite cu ciocolată 200 gr 26

Clătite cu brânză dulce şi stafide 300 gr 28

Clătite cu caramel 200 gr 26

Lava cake 180 gr 28

Tortul casei 180 gr 32

 
Plăcintă cu măr 350 gr 30

Plăcintă cu dovleac 350 gr 30

Plăcintă cu brânză dulce şi stafide 350 gr 30

DESERT


