
- FOOD MENU - 





* 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

Lentil Soup
Supă de linte

(250g) 18 lei

Salads/Salate
Fattoush Salad 
Romaine lettuce, tomatoes, cucumber, onion, 
mint, cow cheese, pita bread croutons
Salată Fattoush 
Salată verde, roşii, castraveţi, ceapă, mentă, brânză 
telemea, crutoane din pita

(350g) 36 lei

Rich flexitarian salad with baked salmon, 
tomatoes, cucumbers, bell peppers, served with 
tahini sauce şi green pesto
Salată de legume cu somon la cuptor, sos din 
pastă de susan şi pesto din verdeţuri

(300/100g) 42 lei

Mezze/Aperitiv
Hummus 
Mashed chickpeas, sesame paste
Pastă de năut şi susan
(150g) 19 lei

Hummus with lamb*, pine seeds, parsley, 
chili flakes
Humus cu carne de miel*, muguri de pin, 
pătrunjel, fulgi de ardei iute
(170/50g) 27 lei

Hummus with fried chicken*, lime juice, 
harissa, sunflower and pumpkin seeds
Humus cu pui* prăjit, suc de lamâie verde, 
sos harissa, semințe de floarea soarelui și 
dovleac
(170/50g) 22 lei

Tahini salad with pine nuts & zatar
Salată din pastă de susan, cu muguri de 
pin si zatar
(150g) 20 lei

Tabbouleh salad 
Tomatoes, parsley, bulgur, lemon
Salată “Tabbouleh”
Roşii, pătrunjel, grâu mărunţit, lămâie
(150g) 16 lei

Falafel & Tahini Salad
Chickpeas, onion, parsley, mint
Falafel cu tahini
Năut, ceapă, pătrunjel, mentă, salată din 
pastă de susan
(150g) 21 lei



* 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.

From our tabun oven/ 
Din cuptorul nostru Tabun
Focaccia with ground lamb*, sun dried 
tomatoes, pine nuts
Focaccia cu carne de miel*, roşii uscate şi 
seminţe de pin
(400g) 42 lei

Sharkia Kebab
Baked beef* & lamb* kebab in tomato 
sauce, covered with pita bread
Kebab din carne de vită* şi miel* în sos de 
roşii coapte, acoperit cu aluat de lipie, la 
cuptor
(350g) 39 lei

Oven roasted boneless chicken* on pita 
bread with sautée onion, sumac and 
herbs
Pui* dezosat la cuptor servit pe lipie, cu 
ceapă sotată, sumac şi ierburi
(350g) 35 lei

Meat specialities/Specialităţi din carne
Beef* & lamb* kebab skewers served 
with French fries, tahini sauce and 
harissa
Kebab din carne de vită* şi miel* pe 
frigăruie servit cu cartofi prăjiţi, sos tahini şi 
sos picant de ardei
(200/150/30g) 48 lei

Shredded beef* in pomegranate sauce, 
red onion, mixed seeds, served with 
oriental rice
Fâșii de carne de vită* în sos de rodii, 
ceapă roşie, mix de seminţe, servite cu 
orez oriental
(250/180g) 79 lei

Chicken* shawarma with yoghurt-mint 
sauce, tomatoes, red onion, pickles, 
parsley, white cabbage, harissa sauce, 
served with French fries & pickled 
vegetables

Shaorma de pui*, sos de iaurt cu mentă, 
roşii, ceapă roşie, castraveţi muraţi, 
pătrunjel, varză albă şi sos harissa, cartofi 
prăjiţi şi legume murate
(300/150g) 38 lei

Mixed grill (lamb* chop, kebab*, beef* 
and chicken* skewer) with fries
Mixt de fripturi (cotlet de miel*, kebab*, 
vită*, frigăruie de pui*) cu cartofi prăjiţi 
(450g) 75 lei

Side dishes / Garnituri la alegere:
Country Fries / Cartofi prăjiți 
150g 15 lei
Mashed potatoes / Piure de cartofi 
150g  15 lei
Mix garden leaves / Salată verde mixtă 
75g  15 lei



* 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.

Vegetarian main courses/
Feluri principale vegetariene
Vegetarian shawarma with falafel, 
humus, tahina, tomatoes, onion, pickles, 
parsley & white cabbage
Shawarma cu falafel, humus, tahina, roşii, 
ceapă, castraveţi muraţi, pătrunjel şi varză 
albă
(350g) 33 lei

Vegetarian focaccia with mushrooms, 
pesto, parmesan & emmenthaler cheese
Focaccia vegetariană cu ciuperci, pesto, 
parmezan şi cascaval
(400g) 35 lei

Noodles with vegetables, soya and oyster 
sauce, sesame oil, ginger, garlic, 
fresh coriander, carrots, celery, red onion, 
red and yellow pepper
Tăiţei cu legume, cu sos de stridii şi soia, 
ulei de susan, ghimbir, usturoi, coriandru 
proaspăt, morcov, ţelină, ceapă roşie, ardei 
roşu şi galben
(350g) 33 lei

Fish/Peşte
Salmon steak in pistachio crust, served 
with roasted baby potatoes & creamy 
tahini sauce
Somon la grătar în crustă de fistic, servit 
cu cartofi noi la cuptor şi sos cremos din 
pastă de susan
(200/150g) 68 lei



International menu/Meniu Internațional
Beef* burger with cheese and bacon, 
Coleslaw salad and fries
Burger de vită* cu caşcaval şi bacon, salată 
Coleslaw şi cartofi prăjiţi
(370g) 36 lei
Beef* tenderloin wrapped in bacon with 
grilled vegetables, mushrooms sauce or 
green pepper sauce
Mușchi de vită* învelit în bacon cu 
legume la grătar, sos de ciuperci sau sos 
de piper verde
(180/150/50g) 78 lei
Pork* spare ribs  in soya sauce and 
honey, oven potatoes with sour cream 
and chives
Costiţe de porc* la cuptor în sos de soia 
şi miere, cartofi la cuptor cu smântână si 
arpagic
(250/150g) 59 lei

Noodles with chicken* and vegetables, 
soya and oyster sauce, sesame oil, 
ginger, garlic, fresh coriander, carrots, 
celery, red onion, red and yellow pepper
Tăiţei cu pui* şi legume, cu sos de stridii şi 
soia, ulei de susan, ghimbir, usturoi, 
coriandru proaspăt, morcov, ţelina, ceapă 
roşie, ardei roşu şi galben
(400g) 47 lei
Noodles with shrimps*, soya and oyster 
sauce, sesame oil, ginger, garlic, fresh 
coriander, carrots, celery, red onion, red & 
yellow pepper
Tăiţei cu creveţi*, sos de stridii şi soia, ulei 
de susan, ghimbir, usturoi, coriandru 
proaspăt, morcov, ţelina, ceapă roşie, ardei 
rosu şi galben
(350g) 57 lei

Pizza
Capricciosa
Mozzarella, ham, mushrooms, pepper
Mozzarella, șuncă, ciuperci, ardei gras 
(520g) 40 lei
Vegetariana
Mozzarella, zucchini, mushrooms, 
eggplant, onion, peppers
Mozzarella, dovlecel, ciuperci, vânătă, 
ceapă, ardei gras
(550g) 38 lei
Ham and mushrooms
Mozzarella, ham, mushrooms 
Mozzarella, șuncă, ciuperci 
(520g) 39 lei

Margherita
Tomato sauce, mozzarella
Sos de roșii, mozzarella
(400g) 33 lei
Quattro Stagioni
Mozzarella, pork salami, ham, 
mushrooms, olives
Mozzarella, salam, șuncă, ciuperci, măsline
(550g) 46 lei

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

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

rugăm să cereți ospătarului informații 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.

Pasta/Paste
Penne Arrabbiata
Tomato sauce, chili, basil, parmesan 
Sos de roșii, chili, busuioc, parmezan
(300g) 32 lei



Dessert/Desert
Malabi: Milk pudding with vanilla, 
pomegranate and rose water/Budincă 
din lapte, vanilie, rodie, apă de trandafiri 
(200g) 20 lei
Vanilla ice-cream with cherry tomato 
jam & crispy Kadaif noodles/Înghețată de 
vanilie cu dulceată de roşii cherry şi tăiţei 
crocanţi kataif
(180g) 25 lei
Chocolate fondant cake with vanila ice 
cream/Prajitură de ciocolată caldă cu 
înghețată de vanilie
(150/60g) 28 lei




