
- FOOD MENU - 





Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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Soups/Supe

Beef* soup with vegetables
Supă de vită* cu legume

(250g) 30

Lentil Soup
Supă de linte

(250g) 26

Soup of the day
Supa zilei

(250g) 28

Home-made focaccia or pita bread
Foccacia sau lipie coaptă în casă

(100g) 6

Salads & Starters/Salate şi aperitive

Hummus with lamb*, pine seeds, parsley, chili flakes 
Humus cu miel*, muguri de pin, pătrunjel, 
fulgi de ardei iute

(170/50g) 40

Hummus with fried chicken*, lime juice, harissa, 
sunflower and pumpkin seeds
Humus cu pui* prăjit, suc de lamâie verde, pastă de 
harissa, semințe de floarea soarelui şi dovleac

(170/70g) 34

Hummus with baked salmon, crispy onion and 
parsley salad with mint
Humus cu somon la cuptor, ceapă crocantă şi salată 
de pătrunjel şi mentă

(170/60g) 38

Falafel & Tahina Salad: chickpeas, onion, 
parsley, mint
Falafel, Tahina Salad: năut, ceapă, pătrunjel, mentă, 
salată din pastă de susan

(90/60g) 31

Grilled eggplant with Feta cheese, spring onion and 
bell pepper sauce
Vânătă la grătar cu brânză Feta, ceapă verde şi 
sos de ardei gras

(350g) 50

Chef’s salad with homemade smoked duck breast*, 
iceberg, red onion, croutons, tomatoes, fresh 
coriander, poached egg & honey Dijon dressing
Salata Bucătarului cu piept de rață* afumat, iceberg, 
ceapă roşie, crutoane, roşii, coriandru, ou poşat, 
dresing muştar Dijon

(350g) 63



Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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Avocado salad with bell pepper, coriander, red 
onion, pickles, cherry tomatoes, sesame seeds
Salată de avocado cu ardei gras, coriandru, ceapă 
roşie, castraveți murați, roşii cherry, semințe de susan

(300g) 64

Fattoush salad, romaine lettuce, tomatoes, red & 
yellow bell pepper, cucumbers, onion, mint, cow 
cheese, pita bread croutons
Salată Fattoush, salată verde, roşii, castraveți, ceapă, 
mentă, brânză telemea, crutoane din pita

(350g) 51

Greek salad with tomatoes, cucumbers, red & 
yellow bell peppers, red onion, Feta cheese & 
Mediterranean herbs
Salată grecească cu roşii, castraveți, ardei roşu 
şi galben, ceapă roşie, brânză Feta şi ierburi 
mediteraneene

(350g) 43

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

(400g) 62

MEZZE/Gustări

Babaganoush eggplant, spring onions, yoghurt, 
tahini paste
"Babaganoush" vinete, ceapă verde, iaurt, 
pastă de susan

(100g) 14

Fried zucchini with yoghurt sauce, fresh dill & garlic
Dovlecel prăjit cu sos de iaurt, mărar şi usturoi

(100g) 14

Hummus, mashed chickpeas, sesame paste
Humus, pastă de năut şi susan

(100g) 14

Spicy carrots salad, honey, lime, coriander, chili 
flakes, sesame seeds
Salată de morcovi picanți, cu miere, lime, coriandru, 
fulgi de ardei iuți şi semințe de susan

(100g) 14

Homemade oriental pickles
Murături orientale de casă

(100g) 14



Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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Tahina salad with pine buds & zaatar
Salată din pastă de susan, cu muguri de pin şi zaatar

(100g) 14

Tabouleh salad: tomatoes, parsley, burghul, lemon
Salată “Tabouleh”: roşii, pătrunjel, grâu mărunţit, 
lămâie

(80g) 14

Zacuska, roasted eggplant stew with onion, pepper 
& tomatoes sauce
Zacuscă, vinete coapte, ceapă, ardei gras şi sos de 
roşii

(100g) 14

Labneh with fresh cucumbers & garlic
Cremă de iaurt cu castraveți şi usturoi

(100g) 14

Spicy turkish salad with sweet onion, fresh 
coriander, cumin, harissa paste
Salată picantă de ceapă, cu coriandru, chimion şi 
pastă harissa

(100g) 14

Falafel & Tahina Salad: chickpeas, onion, parsley, 
mint
Falafel cu pastă de susan Tahina 
Năut, ceapă, pătrunjel, mentă, salată din 
pastă de susan

(30/30g) 14

Kofta on cinnamon stick
Kofta pe baton de scorţişoară

(50g) 14

TABUN OVEN SPECIALITIES/ 
Specialități din cuptorul tabun

Focaccia with ground lamb*, sun dried tomatoes, 
pine seeds
Focaccia cu carne de miel*, roşii uscate şi 
seminţe de pin

(400g) 60

Vegetarian focaccia with mushrooms, 
pesto, parmesan & Emmentaler Cheese
Focaccia vegetariană cu ciuperci, Pesto, 
Parmezan şi Emmentaler

(400g) 49

Baked prawns* glazed in honey & chili sauce, 
roasted baby potatoes, tomatoes, fresh basil, 
garlic and lemon
Creveţi* copţi în sos de roşii dulce-picant, 
cartofi noi la cuptor, busuioc, usturoi şi lămâie

(300g) 86



Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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Sharkia Kebab
Baked beef *& lamb* kebab in tomato sauce, 
covered with pita bread
Kebab din vita* şi miel* in sos de roşii coapte, acoperit 
cu aluat de pita, la cuptor

(350g) 59

Oven roasted boneless chicken* on pita bread with 
sauté onion, sumac & herbs
Pui* dezosat la cuptor servit pe pâine tradiţională, cu 
ceapă sotată, sumac şi ierburi

(350g) 49

ORIENTAL SPECIALITIES/Specialităţi orientale

Beef* & lamb* kebab skewers served with French 
fries, tahina sauce & harissa
Kebab de vită* şi miel* servit cu cartofi prăjiți, sos de 
tahina şi sos picant de ardei

(250/150g) 67

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

(300/150g) 92

Upgrade to mixed grill for 2
Faceţi upgrade la platoul mixed grill pentru 
două persoane

(600/300g) 165

Shreded beef* in pomegranate sauce, red onion, 
mix seeds, served with oriental rice
Fâșii de vită* în sos de rodii, ceapă roşie, mix de 
seminţe, servite cu orez oriental

(250/180g) 97

Grilled lamb* chops with tabouleh cous cous and 
broccoli with Almonds Flakes
Cotlete de miel* la grătar cu cous cous, pătrunjel şi 
brocoli proaspăt cu fulgi de migdale

(350g) 130

Oriental chicken* tights served with vegetables 
cous cous & yoghurt mint sauce
Pulpe de pui* în stil oriental, alături de legume cu 
cous cous şi sos de iaurt cu mentă

(250/150g) 60



Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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Chicken* shawarma with yoghurt mint sauce, 
tomatoes, onion, pickles, parsley, white cabage, 
harissa sauce, french fries
Șaorma de pui*, sos de iaurt cu mentă, roşii, ceapă, 
legume murate, pătrunjel, varză albă şi sos harissa, 
cartofi prăjiţi

(300/150g) 50

Vegetarian shawarma with falafel, humus, tahina, 
tomatoes, onion, pickles, parsley & white cabbage
Șaorma cu falafel, humus, tahina, roşii, ceapă, 
castraveţi muraţi, pătrunjel şi varză albă

(220/150g) 46

Grilled halloumi burger with cedar & yellow cheese, 
sun dried tomatoes tapenade, crispy onion, iceberg, 
tomatoes, mint & french fries
Burger cu brânză hallloumi cu cedar & caşcaval, pastă 
din roşii uscate, ceapă crocantă, roşii, iceberg, mentă 
şi cartofi prăjiţi

(250/150g) 40

Chicken* breast with Mediterranean rice 
and sage sauce
Piept de pui* cu orez mediteranean şi sos de salvie

(200/150g) 65

International menu/Din bucătăria internațională

Beef* burger with cheese and bacon, 
coleslaw salad & fries
Burger de vită* cu caşcaval şi bacon, 
salată coleslaw şi cartofi prăjiţi

(180/150g) 65

Homemade smoked duck* breast, mashed 
potatoes with thyme, steamed broccoli, 
Port wine sauce
Piept de raţă* afumat după reţeta casei, piure de 
cartofi cu cimbru, brocoli la abur, sos de vin Porto

(150/200g) 98

Crispy Turkey* Breast Schnitzel, green salad, french 
fries & mayo Dijon sauce
Șnițel din piept de curcan*, cu salată verde, cartofi 
prăjiţi & sos de muştar Dijon

(200/150g) 60



Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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Pork* spare ribs in soya sauce and honey, oven 
potatoes with sour cream, chives
Costiţe de porc* la cuptor în sos de soia şi miere, 
cartofi la cuptor cu smântână, arpagic

(350/200g) 72

Beef* tenderloin wrapped in bacon, with grilled 
vegetables, mushrooms sauce or green pepper 
sauce
Muşchi de vită* învelit în bacon cu legume la grătar, 
sos de ciuperci sau sos de piper verde

(250/150g) 111

Noodles with chicken* & vegetables, soya and oyster 
sauce, sesame oil, ginger, garlic, fresh coriander, 
carrots, celery, red onion, red & yellow pepper

Tăiţei cu pui* & legume, cu sos de stridii, şi soia, 
ulei de susan, ghimbir, usturoi, coriandru proaspăt, 
morcov, ţelină, ceapă roşie, ardei roşu şi galben

(400g) 56

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, telină, 
ceapă roşie, ardei rosu şi galben

(350g) 62

FISH AND SEAFOOD/Peşte şi fructe de mare

Sea Bass* in roasted tomato sauce, pickled lemon, 
covered with pita bread
Biban de mare* în sos de roşii coapte, lămâie murată, 
acoperit cu aluat copt

(300g) 65

Salmon steak in pistachio crust, served with roasted 
baby potatoes and creamy tahina sauce
Somon la grătar în crustă de fistic, servit cu cartofi noi 
la cuptor şi sos cremos din pastă de susan

(180/150g) 90

Sautéed shrimps* with garlic, lemon and red sauce
Creveţi* sotaţi cu usturoi, lămâie şi sos roşu

(280g) 72

Grilled Sea Bass* file on a bed of Kalamata purée, 
spring onion & parsley oil
File de biban de mare* la grătar pe pat de piure cu 
măsline Kalamata, ceapă verde şi ulei de pătrunjel

(150/200g) 88



Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 
conform legislației locale.
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If you suffer from an allergy, please request additional information before placing your order. Please see the list of the 
main food allergens or derived products that can be found in the dishes from the menu. Thank you.
În cazul în care suferiți de o alergie, vă rugăm să solicitați informații suplimentare înainte de efectuarea comenzii. 
Mai jos găsiți lista principalilor alergeni alimentari sau produse derivate ce se pot regăsi în preparatele din meniu. 
Vă mulțumim.

gluten/gluten1

shellfish/crustacee2

eggs/ouă3

fish/pește4

peanuts/arahide5

soy/soia6

milk/lapte7

nuts/fructe cu coajă8

celery/țelină9

mustard/muștar10

lupine/lupin13

sesame/susan11

sulfur dioxide, sulfites/dioxid de sulf, sulfiți12

14 molluscs/moluște

*made from frozen ingredient. Produs din ingredient congelat
15022023

DESSERT/Desert

Malabi with milk, vanilla, pomegranate
Malabi cu lapte, vanilie, rodie

(150g) 24

Home baked Knafe, Kadaif noddles, sweet cheese
Knafe tăiţei fini cu brânză dulce

(220g) 46

Vanilla ice-cream with cherry tomato jam & crispy 
Kadaif noodles
Înghețată de vanilie cu dulceață de roşii cherry & 
tăiţei Kadaif crocant

(180g) 30

Cheese Cake* with raspberry toping
Prăjitură cu brânză* şi toping de zmeură

(100g) 29

Chocolate fondant* cake with vanilla ice cream
Prăjitură de ciocolată* caldă cu înghețată de vanilie

(90/60g) 36




