De-ale gurii - Starters
PITĂ CU TARTAR DE VITĂ, ou crocant, ridichi, maioneză de tarhon
și ierburi aromate

300 g

39 Lei

PITĂ CU PĂSTRĂV AFUMAT de la Râu Sadului, brânză de capră,
castraveți, ridichi și dressing de chefir

250 g

30 Lei

PITĂ CU CREMĂ DE BRÂNZĂ, fâșii de dovlecel la grătar,
roșii confiate și busuioc

250 g

25 Lei

PLATOU DE BRÂNZETURI cu nuci și dulceață

250 g

30 Lei

CROCHETĂ DE MIEL, ou poșat, spanac și sos de chefir cu ulei de mărar

250 g

30 Lei

SUPĂ GULAȘ PICANTĂ DE VITĂ cu paste de casă și paprika

400 g

25 Lei

SUPĂ CREMĂ de ROȘII COAPTE cu crocant de pătrunjel și ulei verde

300 g

20 Lei

SUPA ZILEI

400 g

20 Lei

TOASTED BREAD with BEEF TARTAR, crispy egg, radishes, taragon mayonesse and herbs

TOASTED BREAD with SMOKED TROUT, goat cheese, cucumbers, radishes and kefir dressing

TOASTED BREAD with CREAM CHEESE, grilled zucchini strips,
candied roasted tomatoes and basil

CHEESE PLATTER with nuts and jam

LAMB CROQUETTES, poached egg, spinach, kefir & dill oil dressing

Supe/Soups
SPICY BEEF GOULASH SOUP with homemade pasta and paprika

BAKED TOMATO CREAM SOUP with crunchy parsley crumbs and green oil
SOUP OF THE DAY

Blide - Main course
SALATĂ cu mix de frunze proaspete, brânză Brie, fructe proaspete,
alune de pădure și vinegretă de soc

350 g

35 Lei

SALATĂ cu mix de frunze proaspete, dovlecel, nuci, telemea prăjită și
dressing de tarhon

350 g

30 Lei

PASTE DE CASĂ cu sos roșu, roșii confiate, brânză maturată și busuioc

350 g

30 Lei

PĂSTRĂV FILÉ de la Râu Sadului cu piure de mazăre, morcov,
ceapă verde coaptă și sos de unt cu lămâie

350 g

49 Lei

FRIPTURĂ DE PORC Mangaliță cu varză coaptă, piure de țelină,
crocant de jumeri și sos demi-glace

350 g

49 Lei

FRIPTURĂ DE VITĂ Bălțată românească cu piure din cartofi copți în fân,
mangold și sos de vin

350 g

69 Lei

ȘNIȚEL DE VITĂ cu salată proaspătă, ou crocant și cartofi cu verdeață&usturoi

400 g

49 Lei

BURGER DE VITĂ, cartofi cu verdeață și usturoi, mix de frunze proaspete

400 g

35 Lei

BURGER DE MIEL, cartofi cu verdeață și usturoi, mix de frunze proaspete

400 g

35 Lei

SALAD with crispy fresh green leaves, Brie cheese, fresh fruit, hazelnuts
and elderflower vinaigrette

SALAD with crispy fresh green leaves, zucchini, nuts and fried cheese & taragon dressing

HOMEMADE PASTA with tomato sauce,candied roasted tomatoes, aged cheese & basil

TROUT FILLET (locally farmed at Râu Sadului) with pea purée, carrots,
baked spring onion and lemon butter sauce

ROASTED MANGALITSA PORK with baked cabbage, celery purée, crispy pork rinds
and demi-glace sauce

BEEF FILLET STEAK with hay baked potato purée, chard and wine sauce

WIENER SCHNITZEL with fresh salad, crispy egg and potatoes with herbs and garlic

BEEF BURGER, mashed potatoes with herbs and garlic and crispy fresh green leaves

LAMB BURGER, mashed potatoes with herbs and garlic and crispy fresh green leaves

Pizza
cu PASTRAMĂ DE VITĂ, brânză maturată și rucola

350 g

35 Lei

cu PĂSTRĂV AFUMAT, brânză de capră, dovlecel și frunze proaspete

350 g

35 Lei

cu SLĂNINĂ DE MANGALIȚĂ, spanac și ardei iute

350 g

30 Lei

cu SALAM DE SIBIU și ardei iute

350 g

30 Lei

SIMPLĂ, cu ulei de măsline și ierburi uscate

200 g

15 Lei

PAVLOVA - Bezea cu fructe proaspete și sos de căpșune

120 g

15 Lei

TARTĂ DE CIOCOLATĂ cu sorbet de zmeură

150 g

15 Lei

with BEEF PASTRAMI, aged cheese and arugula

with SMOKED TROUT, goat cheese, zucchini and fresh leaveas

with MANGALITSA PANCETTA, spinach and chilli pepper

with SIBIU SALAMI and chilli peppers

SIMPLE, with olive oil and herbs

Desert

PAVLOVA - Crunchy meringue with fresh fruit and strawberry sauce

CHOCOLATE TART with raspberry sorbet

Vinuri - Wines
Albe - Whites

CRAMA AURELIA VIȘINESCU
Artisan - Tămâioasă Românească - demidulce/semi-sweet 13,1%
CRAMA CARASTELEC
Friza - Spumant alb/White sparkling wine 11,5%
Theressia - Rhein Riesling - sec/dry 12%

CRAMA LA SALINA
Issa - Sauvignon Blanc 12,5%
Issa - Chardonnay baricat/Barricaded Chardonay 13,5%

750 ml

70 Lei

750 ml
750 ml

70 Lei
70 Lei

750 ml
750 ml

70 Lei
70 Lei

Roșii - Reds

CRAMA AURELIA VIȘINESCU
Anima - Merlot 14,5%
Artisan - Fetească Neagră - sec/dry 13,7%

750 ml 110 Lei
750 ml
70 Lei

CRAMA BALLA GEZA
Cabernet Franc - sec/dry 13,5%
Cadarcă - sec/dry 12,5%

750 ml
750 ml

130 Lei
95 Lei

CRAMA CARASTELEC
Benedict - Pinot Noir - sec/dry 14%

750 ml

85 Lei

CRAMA DAVINO
Domenii Ceptura - Rouge - sec/dry 14,6%
Iacob - cupaj Cabernet Sauvignon & Fetească Neagră - sec/dry 14,5%

750 ml
750 ml

140 Lei
85 Lei

CRAMA CARASTELEC
Friza - Spumant rosé/Rosé sparkling wine 11,5%

750 ml

70 Lei

750 ml

70 Lei

150 ml
125 ml

15 Lei
15 Lei

Rosé

CRAMA LA SALINA
Issa - rosé din/from Pinot Noir 13,2%

La pahar - Glass

Friza cu sirop de soc / Friza (sparkling wine) with elderflower syrup
Pahar de vin / Glass of wine

Cafea - Coffee

Espresso
Cappuccino

60 ml
120 ml

8 Lei
10 Lei

Apă plată/Still water
Apă plată/Still water
Apă carbogazificată/Sparkling watter
Apă carbogazificată/Sparkling watter

330 ml
750 ml
330 ml
750 ml

8 Lei
12 Lei
8 Lei
12 Lei

Suc de portocale proaspăt stoarse/Fresh orange juice

250 ml

15 Lei

Limonadă cu mentă și ghimbir/Mint and ginger Lemonade
Limonadă cu mentă și ghimbir/Mint and ginger Lemonade

300 ml
1000 ml

10 Lei
25 Lei

Socată cu mentă/Homemade elderflower cordial with mint
Socată cu mentă/Homemade elderflower cordial with mint

300 ml
1000 ml

10 Lei
25 Lei

400 ml
500 ml
330 ml
500 ml
500 ml

12 Lei
12 Lei
15 Lei
15 Lei
15 Lei

25 ml

10 Lei

25 ml

10 Lei

Răcoritoare - Cold drinks

Bere - Beer

NENEA IANCU - Bere draft/Draft beer, Germany 5,5%
NENEA IANCU - Bere blondă, sticlă/Blonde ale, bottle, Germany 4,9%
NEMBEER - Bere artizanală, Viile Sibiului/Locally brewed craft beer 4,5-6,6%
SCHLENKERLA - Bere brună afumată/Brown smoked Beer, Germany 5,1%
PAULANER - Bere fără alcool, sticlă/No alcohol beer, bottle, Germany

Spirtoase - Spirits

PATER - Rachiu de gutui/mure/pere/prune/struguri 35-40%
Brandy made of quince/blackberry/pear/plum/grape 35-40%
ZETEA - Lichior/Liqueur 21% (honey, plum extract & brandy)

Stimați clienți,

Dear customers,

Vă informăm că preparatele din meniul
nostru conțin alergeni și grupe de alergeni ce
pot fi încadraţi în următoarele categorii:

We inform you that the dishes on our menu
contain allergens and groups of allergens
that can be classified into the following
categories:

1. Cereale care conțin gluten, și anume: grâu,
secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur sau
hibrizi ai acestora și produse derivate;
2. Ouă și produse derivate;
3. Pește și produse derivate
4. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
5. Fructe cu coajă lemnoasă, precum:
migdale, alune de pădure, nuci, nuci Caju, nuci
Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de
macadamia și nuci de Queensland, precum și
produse derivate, exceptând fructele cu coajă
utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a
alcoolului etilic de origine agricolă;
6. Țelină și produse derivate;
7. Muștar și produse derivate;
8. Semințe de susan și produse derivate;
9. Dioxidul de sulf și sulfiții în concentrații de
peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru;
10. Lupin și produse derivate.
În cazul în care suferiți de o alergie, vă rugăm
să solicitați informații suplimentare în
momentul efectuării comenzii.

1. Cereals containing gluten, namely: wheat,
rye, barley, oats, spelled wheat, durum wheat
or hybrids thereof and derived products;
2. Eggs and derived products;
3. Fish and derived products;
4. Milk and milk products (including lactose);
5. Nuts, such as: almonds, hazelnuts,
walnuts, cashews, walnuts, Pecans, Brazil
nuts, pistachios, macadamia nuts and
Queensland nuts and derived products, other
than nuts used for the manufacture of
distillates or ethyl alcohol of agricultural
origin;
6. Celery and derived products;
7. Mustard and derived products;
8. Sesame seeds and derived products;
9. Sulfur dioxide and sulphites at concentrations above 10 mg/kg or 10 mg/litre;
10. Lupine and derived products.
If you suffer from an allergy, please request
additional information when ordering.

