
ISTORIC

   Grand Hotel Traian este un simbol legendar din centrul orașului Iași, fiind construit de 
renumitul inginer francez Gustave Eiffel. Acesta a fost visul primarului Scarlat Pastia ce și-a 
propus să construiască cel mai elegant Teatru Naţional. Fiind un proiect inovator cu un cost 
fără precedent în acele zile, Scarlat Pastia a fost nevoit să cedeze imobilul, fiind transformat 
de către noul proprietar în hotel. Gustave Eiffel, care a proiectat, de asemenea, Turnul Eiffel 

din Paris și Statuia Libertăţii din New York, și-a propus sarcina de a oferi toată gloria și 
opulenţa unui castel francez, necruţând nici un cost. Hotelul a avut o istorie remarcabilă încă 

de la construcţia sa din 1882 până în prezent, unde începând cu anul 2003 sau făcut 
investiţii de peste 4 milioane de euro. 

Grand Hotel Traian se mândrește cu farmecul și eleganţa lumii de altădată,  însoţite de toate 
facilităţile moderne ale unei unităţi de clasă internaţională. Cele 68 de camere și 

apartamente elegante de la Grand Hotel Traian sunt decorate sublim, folosind combinaţii de 
culori rafinate cu ţesături și mobilier contemporan. Oaspeţii hotelului se pot bucura de  o 
masă cu specific international în restaurantul nostru a la carte sau în cadrul Bistro Traian.

Hotelul este unul dintre cele mai remarcabile din inima Moldovei fiind perfect amplasat 
pentru a vă putea bucura de tot ce oferă orașul Iași. La doar 7 km de aeroport, Grand Hotel 

Traian vine în întâmpinarea oaspeţilor săi cu servicii de transfer la cerere.

 Proximitatea faţă de principalele atracţii turistice și culturale îl transformă în locaţia perfectă 
pentru o escapadă romantică sau o călătorie de afaceri. Grand Hotel Traian însuși, reprezintă 

unul dintre obiectivele turistice ale orașului fiind inclus pe Lista Monumentelor Istorice. 

De peste 100 de ani, la Grand Hotel Traian au fost ţinute unele dintre cele mai importante 
evenimente, găzduind de-a lungul timpului multe personalităţi, prinţi și prinţese, ambasadori, 

miniștri și președinţi de state, oameni de cultură sau oameni de afaceri.  Hotelul dispune de 
patru săli  de conferinţă, ce pot găzdui întâlniri de afaceri sau diverse evenimente sociale.  

HISTORY

   Grand Hotel Traian is a legendary symbol in the center of Iasi, being built by the famous 
French engineer Gustave Eiffel. This was the dream of Mayor Scarlat Pastia who set out to 

build the most elegant National Theater. Being an innovative project with an 
unprecedented cost in those days, Scarlat Pastia was forced to sell the building, being 

transformed by the new owner into a hotel. Gustave Eiffel, who also designed the Eiffel 
Tower in Paris and the Statue of Liberty in New York, set out to offer all the glory and 

opulence of a French castle at no cost. The hotel has had a remarkable history since its 
construction from 1882 to the present, where since 2003 it has made investments of 

over 4 million euros.
Grand Hotel Traian prides itself on the charm and elegance of the world of yesteryear, 
accompanied by all the modern facilities of an international class unit. The 68 elegant 

rooms and suites at the Grand Hotel Traian are sublimely decorated, using refined color 
combinations with contemporary fabrics and furniture. Hotel guests can enjoy an 

international meal in our a la carte restaurant or in the Bistro Traian.

The hotel is one of the most remarkable in the heart of Moldova being perfectly located 
to enjoy all that the city of Iasi has to offer. Just 7 km from the airport, Grand Hotel Traian 

welcomes its guests with shuttle services on request.

 The proximity to the main tourist and cultural attractions makes it the perfect location 
for a romantic getaway or a business trip. Grand Hotel Traian itself, is one of the tourist 

attractions of the city being included on the List of Historical Monuments.

For over 100 years, the Grand Hotel Traian has hosted some of the most important 
events, hosting over time many personalities, princes and princesses, ambassadors, 

ministers and presidents of states, people of culture or businessmen. The hotel has four 
conference rooms, which can host business meetings or various social events.
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CRONOLOGIE

1879 – Avocatul Scarlat Pastia începe construcţia unui Teatru National, apelând la 
celebrul inginer francez Gustave Eiffel, autorul proiectelor precum Turnul Eiffel din 

Paris și Statuia Libertăţii din New York; 

1879 - Lawyer Scarlat Pastia begins construction of a National Theater, appealing to 
the famous French engineer Gustave Eiffel, author of projects such as the Eiffel 

Tower in Paris and the Statue of Liberty in New York;

1880

1882 –Clădirea este finalizată dar datorită cheltuielilor mari de construcţie, 
Scarlat Pastia este ruinat fiind nevoit să cedeze imobilul; noul proprietar îl 

transformă în hotel. 
1884 -  În clădirea hotelului, are loc Banchetul celei de-a XXI-a aniversare a 

Societăţii Literare “Junimea”
21.10.1884 - Are loc în cadrul hotelului serbarea centenarului  Răscoalei 
Horia, Cloșca și Crișan, unde I.L.Caragiale prezenta “O scrisoare pierdută”, la 

eveniment au mai participat Mihai Eminescu și Ion Ceangă 

1882 - The building is completed but due to high construction costs, Scarlat 
Pastia is ruined being forced to cede the building; the new owner turns it into a 

hotel.
1884 - The Banquet of the XXI Anniversary of the “Junimea” Literary Society 

takes place in the hotel building
21.10.1884 - The celebration of the centenary of the Horia, Cloșca and Crișan 
Uprising takes place in the hotel, where I.L. Caragiale presented “A lost letter”, 

Mihai Eminescu and Ion Ceangă also participated in the event

1890

1896 – În cadrul hotelului au loc primele reprezentaţii cinematografice din  Iași, proiecţii ale 
studioului Lumiere: „Dragonii din escorta ţarului”, “Dansul egiptean“ și “Furtună pe mare “ , 

1899 – În spaţiile Hotelului, spre strada Lăpușneanu, a funcţionat marele atelier foto a lui 
Fanchette Packer

1896 - The first cinematographic performances in Iași take place in the hotel, screenings of 
the Lumiere studio: "Dragons from the tsar's escort", "Egyptian dance" and "Storm on the 

sea",
1899 - In the spaces of the Hotel, towards Lăpușneanu street, the big photo workshop of 

Fanchette Packer functioned

1900

1900 – Pe la începutul anului 1900, sunt distruse vechile “zidiri” și mult dorita 
Piaţă a Unirii începe a se construi în faţa vechiului hotel Traian 

1905 – Ziarul “Evenimentul” își desfășura activitatea intr-unul din spaţiile 
Hotelului Traian, spre strada Lăpușneanu, urmat apoi de Librăria Șaraga

1900 - Around the beginning of 1900, the old "buildings" are destroyed and the 
much desired Union Square begins to be built in front of the old Traian Hotel

1905 - The newspaper “Evenimentul” carried out its activity in one of the spaces 
of the Traian Hotel, towards Lăpușneanu Street, followed by the Șaraga Bookstore

1910

1912 – Are loc inaugurarea Statuiei lui Alexandru Ioan Cuza,  în piaţa din faţa hotelului
1915 – În incinta Hotelului funcţionau Marea Cafenea Traian, Palma și Intim Club

1916 – Hotelul Traian a fost compartimentat pentru a putea face loc numeroaselor 
cerinţe de găzduire ale înaltei burghezii bucureștene  în timpul marelui exod al 

populaţiei românești din noiembrie-decembrie 1916
1918 – În primului război mondial, aici a funcţionat Guvernul României 

1912 - The inauguration of the Statue of Alexandru Ioan Cuza takes place, in the square 
in front of the hotel

1915 - The Great Cafe Traian, Palma and Intim Club operated inside the Hotel
1916 - Hotel Traian was compartmentalized in order to accommodate the numerous 
accommodation requirements of the high bourgeoisie of Bucharest during the great 

exodus of the Romanian population from November-December 1916
1918 - During the First World War, the Romanian Government functioned here

1920

1920 – Spre strada Lăpușneanu, în spaţiile Hotelului a funcţionat Magazinul de 
Automobile al lui L. Leonida

În această perioadă în incinta hotelului se mai găsea Cafeneaua, Restaurantul și Berăria Traian

1920 - L. Leonida's Car Shop operated in Lăpușneanu Street, in the spaces of the Hotel
During this period, inside the hotel there was also the Cafe, the Restaurant and the Traian Brewery

Lorem ipsum
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1930

1934 - Celebra actriţă Greta Garbo  a locuit timp de câteva zile în Royal Suite, 
unul din  apartamentele  de lux ale hotelului  

1934 – I.L.Caragiale a negociat  deschiderea berării Gambrinus în incinta 
hotelului dar nu s-a ajuns la o întelegere.

1934 - Famous actress Greta Garbo lives for a few days in the Royal Suite, one of the 
hotel's luxury apartments

1934 - I.L. Caragiale negotiated the opening of the Gambrinus brewery inside the 
hotel but no agreement was reached.

1940

1941 – 1944 – Latura estică a Pieţei Unirii, a fost prefăcută în ruine  în urma 
bombardamentelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial

1942 – Imobilul este expropriat de la  moștenitorii lui Adolf Theitler
În cadrul hotelului s-au ţinut congresele partidelor politice în interbelic, dar a 

fost și  scenă de teatru pentru trupa Uniunii Patrioţilor devenind mai târziu 
Teatrul Poporului

1943 – Autorităţile doresc să transforme hotelul  în Palat Municipal, fiind 
renovat după război de Primăria Iași din fonduri proprii  

1941 - 1944 - The eastern side of the Union Square, was turned into ruins following 
the bombings during World War II

1942 - The building is expropriated from the heirs of Adolf Theitler
The congresses of the political parties were held in the hotel in the interwar period, but 
it was also a theater stage for the band of the Patriots Union, later becoming the 

People's Theater.
1943 - The authorities want to transform the hotel into a Municipal Palace, being 

renovated after the war by the Iași City Hall from its own funds

1970

1970 - În anii ’70 sunt realizate reparaţii costisitoare cu întreaga  structură 
consolidată iar stâlpii din fontă s-au dublat cu piloni din beton armat.

 După reparaţiile din 1970 imobilul redevenea Hotel.

1970 - In the 1970s, expensive repairs are made to the entire consolidated structure 
and the cast iron pillars are doubled with reinforced concrete pillars.

 After repairs in 1970, the building became a hotel again.

1950

1950 – Hotelul Traian a fost naţionalizat apărând în actele publice ca “fost 
hotel”, aici fiind biroul principal al organizaţiilor sportive, la mansardă erau 

aparatele radioamatorilor și antena de transmisie  iar la parter era Restaurantul 
Iași și Braseria Moldova.

1950 - Hotel Traian was nationalized appearing in public documents as a "former 
hotel", here being the main office of sports organizations, in the attic were amateur 
radios and transmission antenna and on the ground floor was Iasi Restaurant and 

Braseria Moldova. 1960

1960 –Se desfiinţează celebrul han „Petre Bacalu” și este înlocuit mai târziu cu 
Cinematograful Victoria, iar celebra  clădire a Jockey Club este demolată

1960 - The famous "Petre Bacalu" inn is disbanded and later replaced by the Victoria 
Cinema, and the famous Jockey Club building is demolished.



1980

1980 -  A fost cazată delegaţia condusă de I.Păun care purta Flacăra olimpică în 
drum spre Jocurile Olimpice de la Moscova. 

Mai târziu aici se deschide Hotelul ONT Traian al Oficiului Naţional de Turism
Nicolae Ceaușescu  a ţinut cuvântări de la balconul Hotelului Traian la Adunarea 

Populară din 15 septembrie 1980
1989  - în faţa hotelului Traian au avut loc cele mai frumoase manifestări de 

bucurie ale ieșenilor după căderea comunismului

1980 - The delegation led by I.Păun carrying the Olympic Flame on its way to the 
Moscow Olympic Games was accommodated.

Later, the ONT Traian Hotel of the National Tourist Office opens here
Nicolae Ceaușescu gave speeches from the balcony of the Traian Hotel at the People's 

Assembly of September 15, 1980
1989 - in front of the Traian Hotel took place the most beautiful manifestations of joy 

of the people of Iași after the fall of communism

1990

1990 - Începând cu anii  ’90, Hotelul a fost trecut în proprietatea S.C Turism 
Moldova S.A, cu capital de stat

1990 - Starting with the 90's, the Hotel was transferred to the property of S.C Turism 
Moldova S.A., with state capital

2000

2003 - Din 2003 până în 2006 s-au făcut investiţii de peste 4 milione de euro, 
astfel încât Grand Hotel Traian a primit clasificarea de 4*hoteliere

2009 - S-au filmat scene pentru filmul Călătoria lui Gruber cu Florin Piersic Jr. și 
Marcel Iureș.

2003 - From 2003 to 2006 investments of over 4 million euros were made, so that 
Grand Hotel Traian received the classification of 4* hotel

2009 - Scenes were filmed for Gruber's Journey with Florin Piersic Jr. and Marcel Iureș.

În decursul timpului, în Grand Hotel Traian au poposit prinţi și prinţese, ambasadori, 
miniștri și președinţi de state, oameni de cultură și artă sau oameni de afaceri.

PREZENT
PREZENT

Over time, Grand Hotel Traian has hosted princes, princesses, ministers and presidents 
of states, people of culture and art or businessmen.

2010

2015 - Grand Hotel Traian a fost inclus pe Lista monumentelor istorice  din Iași.
2019 - În primăvara anului 2019, în luna martie, hotelul trece în proprietatea 

firmei condusă de oamenii de afaceri care în urmă cu 10 ani, au reușit să salveze 
de la degradare un alt simbol al Iașului și anume Motel Bucium.

2015 - Grand Hotel Traian was included on the List of historical monuments in Iasi.
2019 - In the spring of 2019, in March, the hotel becomes the property of the 
company run by businessmen who 10 years ago, managed to save from degradation 

another symbol of Iasi, namely Motel Bucium.



Over time, Grand Hotel Traian has hosted princes, princesses, ministers and presidents 
of states, people of culture and art or businessmen.

SALATE APERITIV ȘI GUSTĂRI
STARTERS AND APERITIVE SALADS

Salată Foie gras 
Foie gras salad 

Foie gras,mix salată,  rucola,crutoane*, dulceaţă, dressing
Foie gras,salad mix, arugula, crutons*, jam, dressing

59 lei /400g

Salată cu vită
Beef salad

File de vită,mix salată,rucola,roșii cherry,rodii,muguri pin,ceapă roșie,dressing
Beef fillet, salad mix, arugula, cherry toamatoes, pomegranate, pine buds, 

red onion, dressing
45 lei /400g

Salată de Caracatiță cu carto�
Octopous salad with potatoes

Caracatiță*,cartofi,coriandru,măsline,ceapă,pătrunjel, capere, lămâie,ulei măsline
Octopus*, potatoes, coriander, olives, onion, capers parsley, lemon, olive oil

59 lei /400g

Salată cu creveți și avocado
Shrimps and avocado salad

Mix salată,roșii cherry,castraveţi,avocado,creveți*, dressing
Salad mix, cherry toamtoes, cucumbers, avocado, shrimps*, dressing

39 lei /400g

Salată ton
Tuna salad

Ton* ,mix salată,roșii,castraveţi,porumb,ardei gras, dressing
Tuna*, salad mix, tomatoes, cucumbers, corn, bell pepper, dressing

35 lei /450g

Salată cu pere și gorgonzola
Salad with pears and gorgonzola

Mix salată, rucola,pere,gorgonzola,nuci*, rodii,muguri de pin
Salad mix, arugula, pears, gorgonzola, nuts*, pomegranate, pine buds

35 lei /350g

Salată grecească cu ricotta
Greek salad with ricotta

Mix salată, roșii, castraveţi, ardei, ceapă roșie, ricotta*, măsline, capere
Salad mix, tomatoes, cucumbers, pepper, red onion, ricotta*, olives, capers

35 lei /450g

Salată Baby spanac cu Halloumi la grătar
Baby spinach salad with grilled Halloumi 

Halloumi*, spanac baby, rucola, roșii cherry, *nuci, dressing
Halloumi*, baby spinach , aragula, cherry tomatoes, *nuts, dressing

35 lei /300g

Salată Caesar
Caesar salad

Salată iceberg, *crutoane, piept de pui,*sos Caesar     
Iceberg salad, *croutons, chicken breast,  *Caesar dressing 

35 lei /450g

Brânză de capră cu rucola și roșii cherry
Goat cheese with arugula and cherry tomatoes
*Brânză de capră franțuzească, rucola, roșii cherry

*French goat cheese, arugula,cherry toamatoes
25 lei /100/100g

01 02

Midii Saganaki cu feta și busuioc
Saganaki mussels with feta cheese and basil

Midii jumătăți*,sos de roșii,feta*,muștar*,oregano,busuioc
Mussels*, tomato sauce, feta cheese*, mustard*, oregano, basil

55 lei /450g

Creveți Saganaki cu feta și busuioc
Saganaki shrimps with feta cheese and basil

Creveţi, sos de roșii, feta, muștar*, oregano, busuioc 
Shrimps, tomato sauce, feta cheese, mustard*, oregano, basil

55 lei /450g

Salată de vinete cu sos de tahina,usturoi, roșii și ceapă
Aubergine salad with tahina sauce, garlic,tomatoes and onion

Vinete, pastă de susan*,usturoi,ceapa
Aubergine, *sesame paste, garlic, onion

20 lei /200g

Hummus
Hummus

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice

20 lei /200g

Humus cu coriandru și Ghimbir
Hummus with coriander and ginger

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie, coriandru și ghimbir
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice, coriander and ginger

23 lei /200g

Humus cu rozmarin
Hummus with rosemary

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie, rozmarin
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice, rosemary

23 lei /200g

Humus picant
Hummus spicy

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie, pastă de ardei iute
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice, hot pepper

23 lei /200g

Humus cu usturoi, chimen, roșii și pătrunjel
Hummus with garlic, cumin, tomatoes and parsley

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie, chimen,roșii,pătrunjel
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice, cumin, tomatoes, parsley

23 lei /200g

Humus cu carne de vită și muguri de pin
Hummus with beef and pine buds

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie, carne de vită, muguri pin
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice, beef, pine buds

45 lei /200 /100g

Humus cu �le vită, ceapă roșie caramelizată și sos de rodie
Hummus with beef �llet, caramelized red onion and pomegranate sauce

Năut, sumac, *pastă susan, suc lămâie, file de vită, sos rodii, ceapă
Chickpeas, sumac, *sesame paste, lemon juice, beef, pomegranate sauce, onion

48 lei /200/100/50g



PASTE ȘI RISOTTO
PASTA AND RISOTTO

Tagliatelle cu somon fume
Smoked salmon tagliatelle 

*tagliatelle, *somon, roșii cherry, *praz
*tagliatelle, *salmon, cherry tomatoes, *leek

39 lei /350g

Spaghete cu fructe de mare
Spaghetti with seafood

*Calamari, *caracatiță, *creveți,*midii jumătăți,* spagheti,roșii cherry,busuioc, sos de roșii 
*Squid, *octopus, *shrimps, *mussels, *spaghetti, cherry tomatoes, basil, tomato sauce

65 lei /450g

Linguine cu hribi, anchoise și �le de vită
Linguine with mushrooms, anchovies and beef �llets
 *Linguine,  *hribi,*anchoise *praz, roșii cherry, file vită

*Linguine, *porcini, *anchovies,*leek cherry tomatoes, beef fillets
59 lei /450g

Spaghete cu anchoise, creveți în sos de roșii și rucola
Spaghetti with anchovies, shrimps in tomato sauce and arugula

*Spagheti,*�le de anchoise, *creveți, sos de roșii, rucola
*Spaghetti, *anchovies, *shrimps, tomato sauce, arugula

45 lei /400g

Penne toscane cu sos de roșii și ragu de vită
Tuscan penne with tomato sauce and beef ragout

*penne, sos de roșii, file de vită
*penne, tomato sauce, beef filets

45 lei /400g

Penne arrabiata
Penne arrabiata

*penne, *parmezan, sos roșu, peperoncino
*penne, *parmesan, red sauce, peperoncino

25 lei /300g
    

Paste cu midii busuioc și pinolii
Pasta with mussels and pinolii

*Linguine, *midii,busuioc, sos roșii, mugur pin
*Linguine, *mussels, basil, tomato sauce, pine buds

45 lei /350g

Tagliatelle Trapani cu hribi și pui
Trapani tagliatelle with porcini and chicken

*Tagliatele, *hribi, piept pui,busuioc, smântână vegetală
*Tagliatelle, *porcini, chicken breast, basil, vegetable sour cream

38 lei /350g

Risotto alb cu sos pesto
White risotto with pesto sauce

Orez arborio,*unt,*parmezan,paste genoveze,muguri de pin
Rice, *butter, *parmesan, pasta, pine buds

30 lei /300g

Risotto cu fructe de mare
Seafood risotto

Orez arborio,*midii jumătăți, *creveți, *caracatiță,*calamari,*unt
Rice, *mussels, *shrimps, *octopus, *squid, *butter

65 lei /450g

Risotto cu anghinare 
 Risotto with artichoke

Orez arborio,anghinarie,*unt,*parmezan
Rice, artichoke, *butter, *parmesan

35 lei /300g
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Risotto cu hribi și pătrunjel
Risotto with porcini and parsley

Orez arborio,*hribi,*unt,busuioc,*parmezan
Rice, porcini, *butter, basil, *parmesan

38 lei /350g

Risotto cu creveți și rucola
Risotto with shrimps and arugula

Orez arborio,*creveți,*unt,*parmezan
Rice, *shrimps,*butter, *parmesan

48 lei /400g

SUPE, CIORBE ȘI BORȘURI
SOUPS, BROTH AND BORSCHTES

Supă cremă de păstârnac copt cu scoică Saint Jacques
Parsnip cream soup with Saint Jacques shell

păstârnact, *crutoane, *scoică Saint Jacques, țelină
parsnip,*croutons, *Saint Jacques shell, celery

35 lei /200g/50g

Supă cu fructe de mare
Seafood soup

*calamari, *caracatiță*creveți, *scoici, busuioc, lămâie
*squid, *octopus, *shrimps, *shells,, basil, lemon

48 lei /450g

Supă cremă de hribi
Porcini cream soup

*Țelină,*hribi,pastarnac,cartofi, smântână vegetală
*Celery, *porcini, parsnip, potatoes, vegetable sour cream

25 lei /250g

Supă cremă de legume
Vegetables cream soup

Dovlecei, pătrunjel,morcov,*țelină,păstarnac,cartofi,smântână vegetală
Zucchini, parsley, carrot, *celery, parsnip, potatoes, vegetable sour cream

18 lei /250g

Borș de fasole cu afumătură
Bean borscht with smoked meat

fasole, *țelină, morcov, buturel
beans, *celery, carrot, smoked meat

20 lei /350g/70g

Ciorbă de burtă
Tripe broth

burtă de vită, *țelină, *smântână, *ouă, ardei iute
tripe, *celery, *sour cream, *eggs, pepper

22 lei /350g/70g

Ciorbă rădăuțeană
Romanian chicken broth

*smântână, *ouă, piept de pui, ardei iute
*sour cream, *eggs, chicken breast, pepper

22 lei /350g/70g

Borș de văcuță
Beef borscht

*țelină, morcov, cartofi, carne de vită,*smântână,  ardei iute
*celery, carrot, potatoes, beef, *sour cream, pepper

22 lei /350g/70g



Borș de cocoș cu tăiței de casă
Rooster borscht with homemade noodles

*țelină, *ouă, leuștean, morcov, carne de cocoș, *smântână,  ardei iute
*celery, *eggs, lovage, carrot, rooster meat,*sour cream, pepper

 23 lei /350g/70g

SPECIALITĂȚI FRUCTE DE MARE
SEAFOOD SPECIALTIES

Creveți Jumbo la grătar
Grilled Jumbo shrimps

*Creveți jumbo, mix salată
*Jumbo shrimps, salad mix

120 lei /500g/100g

Creveți Tiger la grătar
Grilled Tiger shrimps

*Creveți Tiger întregi, mix salată
*Tiger shrimps, salad mix

69 lei /200g/100g

Tentacule de caracatiță la grătar
Grilled octopus tentacles 

*Tentacule de caracatiță, mix salată
*Octopus tentacles, salad mix

79 lei /200/100g

Tentacule de caracatiță cu creveți Jumbo
Octopus tentacles with Jumbo shrimps

*Caracatiță tentacule, *creveți jumbo, mix salată
*Octopus tentacles, *Jumbo shrimps, salad mix

120 lei /100g/150g/100g

Midii în sos de vin și șofran
Mussels in wine and safron sauce 

*Midii jumătăți,vin alb,șofran,lămâie
*Mussels, white wine, safron, lemon

55 lei /300g

Saint Jaques cu broccoli romanesco, morcov Parizian și sos de portocală
Saint Jaques with romanesco broccoli, Parisian carrot and orange sauce

*Scoică Saint Jacques, brocolli romanesco,morcov Parizian,  sfecla rosie, 
portocala, *unt

*Saint Jacques shell, romanesco broccoli, Parisian carrot, beetroot, orange, 
* butter

55 lei /300g

Calamar la grătar
Grilled squid

*Calamar, mix salată
*Squid, salad mix
49 lei /300g/100g

Platou Mediteranean – 2 persoane 
Mediteranean platter   - 2 persons

*Midii jumătăți,*calamari,roșii cherry,*creveți Tiger,*caracatiță 
baby,*tentacule caracatiță,*scoici Saint Jaques, mix salată

*Mussels, *squid, cherry tomatoes, *Tiger shrimps, *baby octopus, 
*octopus tentacles,*Saint Jaques shells, salad mix

150 lei /550g/100g

Coadă de Homar cu risotto și legume coapte
Lobster tail with risotto and baked vegetables
*Coadă homar,orez arborio, ratatouille de legume

*Lobser tail, rice, vegetable ratatouille
250 lei /400g/150g/50g
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SPECIALITĂȚI PEȘTE 
FISH SPECIALTIES

File calcan, bulgur a la Itamar, anghinare aromatizate cu *sos de creveți și 
fenicul

Turbot �llet, Itamar’s bulgur, aromatised artichoke with *shrimp sauce and 
fennel

*File de calcan,*bulgur,roșii cherry,anghinare,fenicul,usturoi
*Turbot �llet, *bulgur, cherry tomatoes, artichoke, fennel, garlic

79 lei /200g/150g/50g

File lup de mare cu ratatoille, carto� dulci, anșoa, mousse de 
anghinare acompaniate cu sos de busuioc, capere și limeta

Sea bass �llet with ratatouille, sweet potatoes, anchovies, artichoke 
mousse and basil sauce, capers and key lime

*File de lup mare,cartofi dulci,anghinarie,ratatouile,busuioc,capere
*Sea bass �llet, sweet potatoes, artichoke, ratatouille, basil, capers

55 lei /200g/150g/50g

Pește spadă cu sos Giovanna, roșii uscate aromate cu busuioc și cimbrișor
Sword �sh with Giovanna sauce, dried tomatoes with basil and thyme

*File pește spadă,roșii cherry,busuioc,cimbrisor, cartofi dulci,*unt
*Sword �sh �llet, cherry tomatoes, basil, thyme,sweat potato, *butter

49 lei /250g

File barbun, mousse de hribi, anghinare, fondant de carto� cu unt și sos de șofran
Red mullet �llet, porcini mousse, artichoke, potatoes fondant with butter and 

safron sauce
*File barbun,*unt,*hribi,anghinarie,busuioc,cartofi,șofran

*Red mullet �llet, *butter, *porcini, artichoke, basil, potatoes, safron
49 lei /180g/100g/50g

File de dorada, Saint Jaques, creveți Jumbo, acompaniat cu cușcuș, 
baby spanac și spumă de homar

Seabream �llet, Saint Jaques, Jumbo shrimps with cuscus, baby spinich 
and lobster mousse

*File dorada,*Saint Jaques,*creveți jumbo,cușcuș,baby spanac,*unt
*Seabream �llet, *Saint Jaques, *Jumbo shrimp, cuscus, baby spinich, *butter

59 lei /200g/150g/50g

File de Ton roșu în crustă de �stic, anghinare, dulceață de ceapă roșie 
și roșii cherry uscate

Red tuna �llet in pistachio crust, artichoke, red onion jam and dried cherry tomatoes
*File ton roșu,*�stic,anghinare,ceapă roșie,roșii cherry

*Red tuna �llet, *pistachio, artichoke, red onion, cherry tomatoes
75 lei /200g/150g/50g

File somon cu capere și măsline cu risotto și sfeclă coaptă marinată 
Salmon �llet with capers and olives, risotto and marinated baked beetroot

*File de somon,capere,măsline Kalamata,sfecla roșie,orez arborio,*unt
*Salmon �llet, capers, Kalamata olives, red beetroot, rice, *butter

49 lei /180g/150g/50g

SPECIALITĂȚI PASĂRE
POULTRY SPECIALTIES

(Souse Vide)

Piept de pui cu sos de hribi, risotto cu sparanghel verde și sfeclă roșie 
caramelizata

Chicken breast with porcini sauce, risotto with green asparagus and 
caramelised beetroot

Piept pui,*hribi,orez carnaroli, sparanghel verde,sfeclă roșie coaptă
Chicken breast, *porcini, rice, asparagus, baked red beetroot

38 lei /180g/100g/50g

Piept de pui cu ratatouille, carto� dulci,Chorizo și spumă de păstrârnac copt
Chicken breast with ratatouille, sweet potatoes, Chorizo and baked parsnip mousse

Piept de pui,ratatouille,cartofi dulci,chorizo,păstârnac,*lapte
Chicken breast, ratatouille, sweet potatoes, chorizo, parsnip, *milk

35 lei /180g/150g/50g



Pui Coquelet cu carto� aromatizați și sos Velaute de țelină coaptă
Coquelet with aromatised potatoes and baked celery Velaute sauce

Pui Coquelet,cartofi,*țelină,*unt,*făină
Coquelet, potatoes, *celery, *butter, *�our

38 lei /200g/150g/50g

Piept de pui cu mousse de păstârnac, sote picant de zucchini 
acompaniat cu sos de unt și rozmarin

Chicken breast with parsnip mousse, spicy zucchini sauces accompa-
nied by butter and rosemary sauce

Piept pui,*unt,păstârnac,zucchini,smântână vegetală, rozmarin
Chicken breast, *butter, parsnip, zucchini, sour cream, rosemary

38 lei /180g/150g/50g

Piept de pui cu carto� aromatizați cu zatar, mousse de ciuperci brune 
și sos ușor picant cu aromă de vin și cimbrișor

Chicken breast, potatoes aromatised with sugar, brown mushrooms 
mousse and mild spicy sauce with wine and thyme �avour

Piept pui,cartofi,ciuperci,*unt,cimbrișor,vin alb
Chicken breast, potatoes, mushrooms, *butter, thyme, white wine

35 lei /180g/150g/50g

SPECIALITĂȚI MUȘCHI PORC
PORK TENDERLOIN SPECIALITIES

Mușchi de porc în crustă de sfeclă acompaniat cu mousse de 
păstârnac, ciuperci brune, sfeclă coaptă cu sos alb și cimbrișor
Pork tenderloin in beetroot crust with parsnip mousse, brown 

mushrooms, baked beetroot and white sauce 
Mușchi porc,cartofi,păstârnac,ciuperci brune,sfeclă roșie, cimbrișor

Pork tenderloin, potatoes, parsnip, brown mushrooms, red beetroot, thyme
38 lei /200g/150g/50g

Mușchi de porc în crustă de verdețuri cu carto� aromatizați, sote de hribi cu 
usturoi și cimbrișor

Pork tenderloin in herbs crust with aromatised potatoes, porcini sote with 
garlic and thyme

Mușchi de porc,cartofi, *hribi,usturoi,cimbrișor, 
Pork tenderloin, potatoes, *porcini, garlic, thyme

40 lei /200g/150g/50g

Mușchi de porc cu legume la grătar aromatizate cu busuioc și ghimbir 
și sos de vin ușor picant 

Pork tenderloin with grilled vegetables and mild spicy whine sauce
Mușchi de porc,vin alb,vinete,zucchini,ardei roșu,ciuperci, roșii, ceapă roșie, 

busuioc,ghimbir
Pork tenderloin, white wine, aubergine, zucchini, bell pepper, mushrooms, 

tomato, red onion, basil, ginger
38 lei /200g/250g/50g

 Mușchi porc, sos de feta cu ardei copți, fondant de carto� cu unt și  
ciuperci brune aromatizate

Pork tenderloin, feta and baked peppers sauce, potatoes fondant
 with butter and brown mushrooms

Mușchi de porc,*feta,sos de roșii,ardei gras tricolor,cartofi,ciuperci,*unt,cimbrișor
Pork tenderloin, *feta cheese, tomato sauce, bell bepper, potatoes, *butter, 

thyme
40 lei /180g/150g/50g
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SPECIALITĂȚI RAȚĂ
DUCK SPECIALITIES

Foie gras cu fructe de pădure
Foie gras with berries

Ficat de gâscă,măr verde Smith,pară,vin roșu,anason,fructe pădure
Goose liver, Smith green apple, pear, red wine, anise, berries

59 lei /300g

Piept de rață MIKADO
MIKADO Duck breast

Piept de raţă,păstârnac,*unt,morcov parizian,broccoli,anason,vin Lambrusco
Duck breast, parsnip, *butter, carrot, broccoli, anise, Lambrusco wine

55 lei /350g

Piept de rață cu sos de zmeură
Duck breast with raspberry sauce

Piept de raţă,zmeură,cartofi dulci,*unt,ţelină,anghinarie
Duck breast, raspberry, sweet potatoes, *butter, celery, artichoke

55 lei /350g

SPECIALITĂȚI MIEL
LAMB SPECIALITIES

Cotlet de berbecuț 
Mutton chop

Cotlet berbecuţ Noua Zeelanda, mix salată
New Zeeland mutton chop, salad mix

75 lei /350g/100g

Cotlet de miel cu rodii
Lamb chop with pomegranate

Cotlet berbecuţ Noua Zeelanda, sos de rodii, mix salată
New Zeeland lamb chop, pomegranate sauce, salad mix

80 lei /350g/100g

Cotlet de miel în sos de lemn dulce
Lamp chop in sweet wood sauce

Cotlet berbecuţ Noua Zeelanda,vin roșu,oţet balsamic,cipoline, mix salată
New Zeeland lamb chop, red wine, balsamic vinegar, cipoline, salad mix

80 lei /350g/100g/100g

Mușchiuleț de berbecuț
Mutton tenderloin

Mușchiuleţ berbecuţ Noua Zeelanda, mix salată
New Zeeland mutton tenderloin, salad mix

75 lei /250g/100g

Frigărui de berbecuț
Mutton skewers

Pulpă berbecuţ Noua Zeelanda, mix salată
New Zeeland Mutton pulp, salad mix

45 lei 200g/100g



SPECIALITĂȚI VITĂ
BEEF SPECIALITIES

Steak cu Saint Jaques
Steak with Saint Jaques

File de vită, *Saint Jaques,*unt, brocoli romanesco, vin
Beef fillet, *Saint Jaques, *butter, romanesco broccoli, wine

75 lei /160g/150g/50g

Steak cu creveți
Steak with shrimps

File de vită, *creveți,, mix salată *unt
Beef fillet, *shrimps,salad mix, *butter

80 lei /160g/100g/100g/50g

Steak cu langustina
Steak with norway 

File de vită, *langustina, mix salată*unt
Beef fillet, *lobster tail,salad mix*butter

75 lei /160g/150g/100g

Steak cu graten de ciuperci
Steak with mushrooms au gratin

File de vită, ciuperci champignon,hribi, *parmezan*unt
Beef fillet, mushrooms, *parmesan, *butter

75 lei /160g/100g/50g

Steak cu foie gras
Steak with foie gras

File de vită, foie gras*unt, vin roșu
Beef fillet, foie gras,*butter, red wine

80 lei /160g/100g/50g

Steak copt în unt cu inimi de anghinare
Steak baked in butter with artichoke hearts

File de vită,*unt,anghinare, brocoli romanov, vin roșu
Beef fillet, *butter, artichoke, romanov broccoli, red wine

75 lei /160g/150g/50g

T-bone steak
T-bone steak

T-bone, ulei de măsline, mix salată
Beef t-bone, olive oil, salad mix

140 lei /450g/100g

Antricot Black Angus USA
Ribeye Black Angus USA
Antricot Black Angus USA
Ribeye Black Angus USA

120 lei /350g
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PREPARATE LA GRĂTAR
GRILLED 

Piept de pui
Chicken breast

Piept de pui, ulei de măsline
Chicken breast, olive oil

20 lei /200g

Pulpe de pui dezosate
Boneless chicken thighs

Pulpe de pui, ulei de măsline
Chicken thighs, olive oil

20 lei /200g

Frigărui piept pui
Chiken breast skewers 

Piept pui,condimente, mix de salată
Chicken breast, spices, salad mix

20 lei /200g/100g

Mușchi de porc
Pork tenderloin

Mușchi de porc, condimente
Pork tenderloin, spices

22 lei /200g

Ceafă de porc
Pork neck

Ceafă de porc, ulei de măsline
Pork neck, olive oil

22 lei /200g

Ceafă de porc de Mangalița
Mangalita pork neck

Ceafă de porc de mangaliţa, ulei de măsline
Mangalita pork neck, olive oil

50 lei /200g

Cotlet porc Tomahawk
Tomahawk pork chop

Cotlet de porc cu os Tomahawk
Tomahawk pork chop with bone

39 lei /400g

Frigărui porc
Pork skewers

Muschi de porc porc,condimente
Pork tenderloin, spices

19 lei /200g

Mușchi de vită
Beef tenderloin

Mușchi de vită, ulei de măsline, *unt
Beef tenderloin, olive oil, *butter

59 lei /200g

Frigărui de vită
Beef skewers

Mușchi de vită, ulei de măsline, *unt
Beef tenderloin, olive oil, *butter

39 lei /180g



GARNITURI
SIDE DISHES

Sote de spanac
Sautéed spinach

Ceapă, ulei de măsline, spanac
Onion, olive oil, spinach

15 lei /200g

Legume la grătar
Grilled vegetables

Ciuperci champignon, ardei gras, dovlecei, vinete, roșii ceapă roșie
mushrooms, bell peppers, zucchini, aubergine, tomatoes red onion

18 lei /250g

Sparanghel verde
Green asparagus
Sparanghel, *unt

Asparagus, *butter
25 lei /150g

Ciuperci sote
Sautéed mushrooms

Ciuperci, praz,usturoi,*unt
Mushrooms, leek, garlic, *butter

12 lei /200g

Piure de carto�
Mashed potatoes

Cartofi, *unt, *lapte, condimente
Potatoes, *butter, * milk, spices

10 lei /150g

Piure de țelină
Celery root puree

Cartofi,ţelină,*unt, *lapte
Potatoes, celery root, *butter,* milk

12 lei /150g

Carto� cu za’atar
Potatoes with za’atar

Cartofi, *unt,ulei de măsline,za’atar
Potatoes, *butter, olive oil, za’atar

12 lei /250g

Carto� cu coriandru
Potatoes with coriander

Cartofi,coriandru,*unt
Potatoes, coriander, *butter

12 lei /250g

Carto� prăjiți
French Fries

Cartofi
Potatoes

10 lei /200g

Rondele de carto� cu usturoi și rozmarin
Potato slices with garlic and rosemary

Cartofi,usturoi,*unt,rozmarin
Potatoes, garlic, *butter, rosemary

15 lei /250g

Orez cu nuci, muguri de pin și sta�de 
Rice with nuts, pine buds and raisins

Orez basmati,mugur pin,stafide,*nuci,*unt
Basmati rice, pine buds, raisins, *nuts, *butter

18 lei /200g
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SALATE
SALADS

Salată tabbouleh 
Tabbouleh salad 

Roșii, pătrunjel, *bulgur, castraveţi, ceapă, rodii
Tomatoes, parsley, *bulgur, cucumbers, onion, pomegranade

18 lei /200g

Salată tabbouleh cu quinoua
Tabbouleh salad and quinoa

Roșii, pătrunjel, castraveţi, ceapă, *quinoua
Tomatoes, parsley, cucumbers, onion, *quinoa

20 lei /200g

Salată asortată
Mixed vegetables salad

Mix salată, roșii, castraveţi, ardei gras, ceapă, măsline
Salad mix, tomatoes, cucumbers, bell pepper, onion, olives

18 lei /300g

Mix salată cu lămâie
Salad mix with lemon

Mix salată, ulei de măsline, lămâie
Salad mix, olive oil, lemon

12 lei /200g

Salată de măsline cu nuci
Salad with olives and nuts

Măsline,nuci,roșii, rodii,ulei măsline
Olives, nuts, tomatoes, pomegranade, oliv oil

20 lei /250g

Salată mediteraneană din Sifnos
Mediteraneean salad from Sifnos Island

Mix salată,roșii,castraveţi ceapă roșie,pătrunjel,bocconcini
Salad mix, tomatoes, cucumbers,red onion parsley, bocconcini

25 lei /300g



PRODUSE DE PANIFICAȚIE
BAKERY PRODUCTS

Focaccia
Focaccia

*aluat, ulei,măsline, oregano
*dough, oil, olives, oregano

8 lei /150g

Pâine de casă feliată la tavă
Homemade bread sliced   on a tray

*Făina, ulei măsline, drojdie
*Flour , olive oil, yeast

2 lei /60g

Turtă de casă
Homemade bread

*Făina, ulei măsline, drojdie
*Flour , olive oil, yeast

5 lei /125g
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DESERT
DESSERT

Desert Gustave
Gustave Dessert

25 lei /150g

Înghețată artizanală
Artisan ice cream

*lapte, zahăr, ciocolată / vanilie / varietate de fructe
*milk, sugar, chocolate / vanilla / various fruits

6 lei /50g

Lava cake cu �stic și  înghețată
Lava cake with pistachio and ice cream

*Ou,*faina,*lapte,ciocolată, fistic
* Eggs * �our * milk, chocolate, pistacchio

20 lei /200g

Mousse au chocolate cu ananas și zmeură
Chocolate mousse with pineapple and raspberries
*Ciocolată,*smântână dulce,vanilie,ananas,*zmeură

*Chocolate, *sweet cream, vanilla, pineapple, *raspberry
18 lei /200g

Panacota cu zmeură ,mousse au chocolate și pară trasă în vin
Panacota with raspberries, chocolate mousse and para drawn in wine

*smântână dulce, zahăr, *ciocolată,para, vin
* sweet cream, sugar, * chocolate, pear, wine

18 lei /150g

Cheesecake cu jeleu de mango
Mango jelly cheesecake

*Branza Filadelphia, biscuiti digestivi, vanilie, zahar, mango
*Philadelphia cheese, digestive biscuits, vanilla, sugar, mango

20 lei /180g/100g

Tiramisu
Tiramisu

*Mascarpone, zahar, piscoturi,*ou, cafea
* sweet cream, sugar, * chocolate, pear, wine

20 lei /180g

Knafe cu înghețată de vanilie și sirop aromatizat
Knafe with vanilla ice cream and �avored syrup

Knafa, zahăr, vanilie,anason,*lapte
Knafe, sugar, vanilla, anise, *milk

25 lei /150g



BĂUTURI
BEVERAGES



BĂUTURI RĂCORITOARE
REFRESHMENTS

Apă carbogazoasă / plată
Sparkling mineral water / Plain water

6 lei /330ml

Apă carbogazoasă / plată
Sparkling mineral water / Plain water

12 lei /750ml

Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Lime / Fanta / Sprite
7 lei /250ml

Fuze Tea
lămâie / piersici
lemon / peach

8 lei /250ml

Cappy
portocale / piersici / pere

orange / peach / pear
8 lei/250ml

Schweppes
Kinnley / Bitter Lemon

7 lei / 250ml

Fresh
portocale / grapefruit / mixt
orange / grapefruit / mixed

15 lei /250ml

Limonadă
Lemonade
13 lei /300ml

BĂUTURI ENERGIZANTE
ENERGY DRINKS

Red Bull
15 lei /300ml

Burn
15 lei /250ml

BĂUTURI CALDE
HOT DRINKS

Ceai infuzie
Tea infusion

fructe / negru / verde / mentă / măr
fruit / black / green / mint / apple

12 lei /210ml

Ciocolată caldă
Hot chocolate

pudră de ciocolată, *lapte, *frișcă
chocolate powder, *milk, *whipped cream

10 lei /160ml

CAFEA
COFFEE

Espresso
espresso, apă fierbinte

espresso, hot water
8 lei /60ml

Cafea Americano
Ca�è Americano

espresso, apă fierbinte
espresso, hot water

8 lei/120ml

Espresso decofeinizat
Decaf espresso

espresso fără cofeină, apă fierbinte
decaf espresso, hot water

9lei /60ml

Espresso dublu
Doppio espresso

espresso, apă fierbinte
espresso, hot water

14 lei /120ml

Espresso machiatto
espresso, *lapte, *cremă de lapte

espresso, *milk, *milk cream
10 lei /70ml

Ca�e Latte
espresso, *lapte �erbinte

espresso, *hot milk
12 lei /200ml

Latte Macchiato Caramel
espresso, caramel, *lapte �erbinte, *cremă de lapte

espresso, caramel, *hot milk, *milk cream
14 lei  /210ml

Cappuccino
espresso scurt, *cremă de lapte

espresso, *milk cream
11 lei /140ml

Cappuccino decofeinizat
Decaf cappuccino

espresso fără cofeină, *lapte, *cremă de lapte
decaf espresso, *milk, *milk cream

12 lei /140ml

Classic Frappe
nescaffe, *lapte, *frișcă

nescaffe, *milk, *whipped cream
15 lei /200ml
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BERE
BEER

Tuborg
8 lei /330ml/5% alc

Carlsberg
9 lei /330ml/5,2% alc

Holsten Radler
9 lei /500ml/2,2% alc

Holsten Weisen
15 lei /500ml/5,4% alc

Tuborg  ( Fara Alcool )
8 lei /330ml/0% alc

Carlsberg ( Fara Alcool )
9 lei /330ml/0% alc

BERE ARTIZANALĂ
ARTISANAL BEER

Bucur Blonda
12 lei /350ml/5% alc

Bucur Bruna
12 lei /350ml/6,5% alc

CIDRU
CIDER

Somersby
mere  / affine

apple /  blueberry
9 lei /330ml/4,5% alc

COCKTAILURI ȘI BĂUTURI LUNGI
COCKTAILS & LONG DRINKS

Screwdriver
vodka, suc de portocale

vodka, orange juice
18 lei /250ml

Tequila Sunrise
tequila, suc de portocale, grenadine

tequila, orange juice, grenadine
18 lei /250ml

Gin Tonic
gin, apă tonică, lime
gin, tonic water, lime

18 lei /250ml

Vodka Tonic
vodka, apă tonică, lime
vodka, tonic water, lime

18 lei /250ml

Campari Orange
campari, suc de portocale

campari, orange juice
18 lei /250ml

Campari Soda
campari, apă minerală

campari, sparkling mineral water
18 lei /250ml

Aperol Orange
aperol, suc de portocale

aperol, orange juice
20 lei /250ml

Aperol Spritz
aperol, prosecco, apă minerală

aperol, prosecco, sparkling mineral water
20 lei /250ml

VODKA
VODKA

Absolut Blue
9 lei /40ml/40% alc

Finlandia
9 lei /40ml/40% alc

Grey Goose
25 lei /40ml/40% alc

Beluga
25 lei /40ml/40% alc

Skyy
12 lei /40ml/40% alc

WHISKY & BOURBON
WHISKY & BOURBON

J&B
10 lei /40ml/40% alc

Jameson
10 lei /40ml/40% alc

Jim Beam
10 lei /40ml/40% alc

Jack Daniel’s
15 lei /40ml/40% alc

Chivas Regal Scotch 12 Years
18 lei /40ml/40% alc

Johnnie Walker Black Label
18 lei /40ml/40% alc

Jack Daniel’s Single Barrel
25 lei /40ml/45% alc

SINGLE MALT & OLD SCOTCH
SINGLE MALT & OLD SCOTCH

Balvenie Double Wood 12 YO
25 lei /40ml/40% alc

Glen�ddich 12 Years
22 lei /40ml/40% alc

Cardu 12 YO
25 lei /40ml/40% alc

The Glenlivet
22 lei /40ml/40% alc

Macallan 12YO
40lei /40ml/40% alc

PURE MALT JAPONIA
PURE MALT JAPAN

Kurayoshi 8 YO
40 lei /40ml/43% alc
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COGNAC 
COGNAC

Martel V.S.
25 lei /40ml/40% alc

Hennessy V.S.
18 lei /40ml/40% alc

Remy Martin V.S.O.P.
28 lei /40ml/40% alc

Courvoisier V.S.O.P
28 lei /40ml/40% alc

 
BRANDY
BRANDY

Metaxa 7*
12 lei /40ml/40% alc

Metaxa 12*
20 lei /40ml/40% alc

VIN ARS
VIN ARS

Miorița 25 ani
28 lei /40ml/40% alc

Brancoveanu Vin Ars XO
25 lei /40ml/40% alc

ROM
RUM

Bacardi Black
10 lei /40ml/37,5% alc

Bacardi Superior
10 lei /40ml/37,5% alc

Havana Club 7 Years
15 lei /40ml/37,5% alc

TEQUILA
TEQUILA

Camino Bianco
12 lei /40ml/40% alc

Camino Gold
15 lei /40ml/40% alc

Patron
20 lei /40ml/40% alc

GIN
GIN

Beefeater
10 lei /40ml/40% alc

Citadelle
15 lei /40ml/44% alc

Tanqueray
12lei /40ml/44% alc

Bickens Premium Pink
12lei /40ml/44% alc

DIGESTIVE
DIGESTIVE

Unicum Zwak
12 lei /40ml/40% alc

Campari Bitter
12 lei /40ml/25% alc

Fernet Branca
12 lei /40ml/45% alc

Jagermeister
12 lei /40ml/35% alc

Amaretto Dissarono
12 lei /40ml/28% alc

VERMUT
VERMOUTH

Martini
10 lei /40ml/16% alc

LICHIOR
LIQUEUR

Bailey’s
12 lei /40ml/17% alc

Ouzo
10 lei /40ml/40% alc

Cointreau
12 lei /40ml/40% alc

Kahlua
12 lei /40ml/20% alc

Sheridan's
15 lei /40ml/16% alc

Southern Comfort
14 lei /40ml/35% alc

Chambord
16 lei /40ml/16,5% alc

BĂUTURI TRADIȚIONALE
TRADITIONAL BEVERAGES

ZETEA

Pălincă de prune
20 lei/40ml/50% alc

Vișinată
18 lei/40ml/31% alc

BRAN

A�nată
12 lei/40ml/30% alc

Caisată
12 lei/40ml/30% alc

SZICSEK

Pălină de Pere/Cireșe
15 lei/40ml/30% alc
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LISTA DE ALERGENI

Substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe alimentare:
Regulamentul UE 1169/2011

 
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 lactoza)
8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale, alune de padure,
nuci, �stic, nuci macadamia precum 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 sul�ți în concentrații de peste

10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
13. Lupin și produse derivate

14. Moluște și produse derivate

Pentru prepararea produselor din acest meniu s-au folosit și produse congelate: 
carne, produse de origine animală, pește, legume, fructe.

Ingredientele marcate cu acest simbol pot conține alergeni!
Ingredients  marked with this symbol may contain allergens!

Ingredientele marcate cu acest simbol pot conține produse congelate!
Ingredients marked with this symbol may contain frozen products!


