
* Produs din ingrediente congelate/
produced/made of frozen products

Preţurile sunt în lei și includ TVA./ Prices are in lei and include VAT.
În cazul în care urmaţi o dietă specială sau suferiţi de alergii alimentare vă 

rugăm să cereţi ospătarului informaţii despre ingredientele
folosite înainte de a comanda./ If you are on a special diet or suffering from 

any food allergy, please ask your waiter for information
regarding the used ingredients before ordering.

Soups/Supe
Beef *soup with vegetables
Supă de vită* cu legume 
(250g) 21 lei

Baked tomato soup with basil and 
curcuma
Supă de roșii coapte cu busuioc și 
curcuma
(250g) 18 lei

Onion soup
Supă de ceapă
(250g) 18 lei

Soup of the day
Supa zilei
(250g) 16 lei

Salads/Salate
Chef’s salad with smoked duck* breast, 
mix of green leaves, tomato, croutons, 
poached eggs and honey mustard sauce

crutoane, ouă poșate și  
dressing de muștar cu miere
(400g) 45 lei

Avocado salad with bell pepper, 
cucumber, red onion 
Salată de avocado cu ardei gras, 
castraveţi, ceapă roșie
(300g) 43 lei

Grilled eggplant with feta cheese,  
spring onion, bell pepper sauce
Vânătă la grătar cu brânză feta,  
ceapă verde, sos de ardei gras
(350g) 42 lei

Grilled halloumi salad with warm 
chickpeas, green lentil, celery sticks, 
mint, parsley, red onion, cherry 
tomatoes and pomegranate dressing
Salata cu brânză halloumi la grătar, 
cu năut cald, linte verde, apio, mentă, 
pătrunjel, ceapă roșie, roșii cherry și 
dressing de rodie
(400g) 39 lei

Fattoush Salad 
Romaine lettuce, tomatoes, cucumbers, 
onion, mint, telemea cheese, pita bread 
croutons, pomegranate dressing
Salată Fattoush 
Salată verde, roșii, castraveţi, ceapă, 
mentă, telemea, crutoane din pita, 
dressing de rodie
(400g) 39 lei

Flexiterian salad with finely chopped 
cucumbers, tomatoes, spring onion,  
bell pepper, fresh mint, tahini sauce, zatar
Salată de vară cu castraveţi, roșii, ceapă 
verde, ardei gras, mentă, sos din pastă de 
susan, zatar 
(400g) 36 lei
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Starters/Aperitiv
Kibbeh* from finely chopped minced 
meat with pine seeds
Kibbeh din carne tocată de miel* cu 
muguri de pin
(150g) 27 lei

Hummus with lamb*, pine seeds, parsley, 
chili flakes
Humus cu miel*, muguri de pin, pătrunjel, 
fulgi de ardei iute 
(220g) 27 lei

Hummus with fried chicken* thighs,  
lime juice, harissa, sunflower and 
pumpkin seeds
Humus cu pulpe de pui* prăjite, suc de 

floarea soarelui și dovleac 
(220g) 22 lei

Kofta* on cinnamon stick
Kofta* pe baton de scorţișoară
(140g) 21 lei

Hummus  
Mashed chickpeas, sesame paste
Pastă de năut și susan
(150g) 20 lei

Tahini salad with lemon, pine seeds
Salată din pastă de susan cu lămâie, 
muguri de pin
(150g) 20 lei

Baba ghanoush 
Eggplant, spring onions, yoghurt
Vânătă, ceapă verde, iaurt
(150g) 20 lei

Falafel 
Chickpeas, onion, parsley, fresh coriander
Năut, ceapă, pătrunjel, coriandru proaspăt 
(200g) 20 lei

Tabbouleh salad 
Tomatoes, parsley, burghul, lemon, mint
Salată Tabbouleh 
Roșii, pătrunjel, grâu mărunţit, lămâie, 
mentă
(150g) 18 lei

Labneh with garlic and cucumber
Cremă de iaurt “Labneh” cu usturoi și 
castraveţi
(150g) 16 lei

Spiced oriental pickles and curry 
curcuma cauliflower
Castraveţi și conopidă marinate în 
curcuma și curry
(150g) 16 lei

Spiced Turkish salad with fresh coriander
Salată turcească picantă cu coriandru 
proaspăt
(150g) 16 lei

Spicy carrot salad
Salată picantă de morcovi 
(150g) 13 lei
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From our tabun oven/ 
Din cuptorul nostru Tabun
Baked prawns* with roasted baby potatoes, 
tomato juice, fresh herbs
Creveţi* copţi în sos de roșii dulce-picant, 
cartofi noi la cuptor, ierburi aromatice 
proaspete
(430g) 76 lei

Sharkia Kebab* 
Kebab* with tomato sauce covered with 
pita bread
Kebab* cu sos de roșii, acoperit cu aluat copt 
(430g) 45 lei

Focaccia with ground lamb*, sun dried 
tomatoes, pine seeds
Focaccia cu carne de miel*, roșii uscate, 
seminţe de pin
(400g) 41 lei

Baked chicken thighs and chicken* 
breast with fried onion, tandoori spices 
and sumac, on pita bread
Pulpe de pui și piept de pui* la cuptor 
cu ceapă prăjită, sumac și condimente 
tandoori, pe pita
(400g) 39 lei

Meat specialities/ 
Specialităţi din carne
New Zealand lamb* chops with frike and 
vegetables boiled in tomato sauce
Cotlete de miel* din Noua Zeelandă cu 
“frike” și legume în sos de roșii
(430g) 86 lei

Shredded beef* tenderloin with red 
onion, pomegranate sauce, pine seeds, 
chili, parsley, oriental rice
Fâșii din mușchi de vită* cu ceapă roșie, 
sos de rodie, muguri de pin, ardei iute 
roșu, pătrunjel, orez oriental
(430g) 83 lei

Mix grill (lamb* chop, kebab*, beef*, 
chicken* skewer) with French fries* and 
homemade pickles
Grill mixt (cotlet de miel*, kebab*, vită*, 
frigăruie de pui*) cu cartofi* prăjiţi și 
murături de casă 
(400g) 81 lei

Chicken* breast with Mediterranean rice 
and sage sauce
Piept de pui* cu orez mediteranean și sos 
de salvie
(380g) 51 lei

Sumac chicken* kebab, cous cous 
tabbouleh and mint yoghurt sauce
Kebab din pui* cu sumac, cous cous 
tabbouleh și sos cu mentă și iaurt 
(450g) 43 lei

Chicken* shawarma with parsley, garlic 
sauce, tomatoes, homemade pickles, red 
onion, sumac, harissa sauce, served with 
French fries*, pickled vegetables
Șaorma de pui* cu pătrunjel, sos de 
usturoi, roșii, castraveţi muraţi, ceapă roșie, 
sumac, harissa, servită cu cartofi* prăjiţi și 
murături
(430g) 38 lei
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Fish/Pește
Crispy baked dorada* stuffed with lemon 
pickles, fresh herbs, grilled vegetables 
and lime dressing
Dorada* crispy la cuptor umplută cu 
lămâie murată, ierburi proaspete, legume 
la grătar și dressing de lime 
(650g) 77 lei

Salmon steak in pistachio crust served 
with tahini, roasted baby potatoes
Somon la grătar în crustă de fistic servit 
cu tahini, cartofi noi la cuptor
(370g) 74 lei

Sautéed shrimps* with garlic, white wine, 
cherry tomatoes and fresh basil

 
roșii cherry și busuioc proaspăt
(380g) 66 lei

Sea bass* in tomato sauce covered with 
pita bread
File de biban* de mare în sos de roșii, 
acoperit cu aluat copt 
(430g) 61 lei

Sirloin steak* with your choice of 
béarnaise or pepper sauce, French fries*
Vrăbioară de vită* cu sos bérnaise sau de 
piper, cartofi* prăjiţi
(330g) 115 lei

Homemade smoked duck* breast, 
mashed potatoes with thyme, steamed 
broccoli, Madeira sauce
Piept de raţă* afumat după reţeta casei, 
piure de cartofi cu cimbru, broccoli la 
abur, sos Madeira
(450g) 72 lei

Viennese schnitzel*, green salad, French 
fries*
Șniţel* vienez, salată verde, cartofi* prăjiţi 
(350g) 69 lei

Home made burger with cheese, bacon, 
coleslaw salad, French fries*
Hamburger cu cașcaval, bacon, salată 

(410g) 65 lei

Pork* spare ribs in soya sauce and honey, 
oven potatoes with sour cream, chives
Costiţe de porc* la cuptor în sos de soia 
și miere, cartofi la cuptor cu smântână, 
arpagic
(600g) 59 lei

Caesar salad with chicken* breast 
Romaine lettuce, classic dressing, 
parmesan, anchovies, croutons
Salată Caesar cu piept de pui* 
Salată Romaine, dressing clasic, 
parmezan, anșoa, crutoane 
(420g) 49 lei

Noodles with chicken*, soya and oyster 
sauce, sesame oil, ginger, garlic, fresh 
coriander
Tăiţei cu pui*, sos de stridii și soia,  
ulei de susan, ghimbir, usturoi, coriandru 
proaspăt 
(550g) 47 lei
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Dessert/Desert
Home baked knafe, Kadaif noodles*, 
sweet cheese
Knafe cu tăiţei* fini, brânză dulce
(200g) 30 lei

Chocolate fondant cake with vanilla  
ice cream

vanilie 
(200g) 28 lei

Vanilla ice cream with cherry tomato jam 
and pistachio
Îngheţată de vanilie cu dulceaţă de roșii 
cherry și fistic 
(180g) 25 lei

Vegan chocolate cake (no milk)
Tort de ciocolată vegan- fără lactoză
(200g) 24 lei

Lime cheesecake
Prăjitură cu brânză și lămâie verde 
(180g) 23 lei

Malabi with milk, vanilla, pomegranate, 
pistachio
Malabi cu lapte, vanilie, rodie, fistic
(150g) 20 lei

Chocolate mousse
Mousse de ciocolată
(140g) 20 lei
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