
* produs din ingrediente congelate.
Preţurile sunt în lei şi includ TVA.
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.

*produced/made of frozen products.
Prices are in lei and include VAT.
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.

Salate

Salată cu brânză de capră (250 g) 60 lei
brânză de capră la grătar | sorbet de gutuie |  
sfeclă baby | nuci prăjite 

Salată Quinoa (300 g)  60 lei
salată quinoa mixtă | avocado | roșii cherry | castravete | 
ardei gras | portocală | năut prăjit | arpagic 

Salată Caesar (300 g)  45 lei
salată romaine | dressing de anșoa | fulgi de parmezan | 
rondele crocante de bacon* | crutoane

Poţi adăuga:  caracatiţă* la grătar (150 g) 30 lei 
 sau  
 creveţi* roz argentinieni (120 g) 35 lei

Salată Flexitarian (250 g) 45 lei
hrișcă | varză kale | goji | struguri | vinaigrette |  
roșii uscate la soare 

Salads

Oats and goats (250 g) 60 lei
toasted goat cheese | quince sorbet | baby beetroot | 
roasted walnuts 

Goosefoot genus (300 g) 60 lei
mix of quinoa salad | avocado | cherry tomatoes | cucumber | 
bell pepper | orange | roasted chickpeas | chives 

An empire twist on a Caesar salad (300 g) 45 lei
romaine lettuce | anchovies dressing |  
parmesan shavings | crispy bacon* | croutons

Add to your salad: grilled octopus* (150 g) 30 lei 
 or  
 pink Argentinian shrimps* (120 g) 35 lei

Flexitarian (250 g) 45 lei
buckwheat | kale | goji | grapes | vinaigrette |  
sun-dried tomatoes 

 vegetarian  vegetarian



* produs din ingrediente congelate.
Preţurile sunt în lei şi includ TVA.
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.

*produced/made of frozen products.
Prices are in lei and include VAT.
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.

Aperitive

Tartar din mușchi de vită americană (150/50 g) 150 lei

Duo de foie gras (200 g) 115 lei
prăjit* și terină | brioșă | dulceaţă de curmale și 
smochine

Scoici* St. Jacques la tigaie (80/110 g) 105 lei
piure de mazăre și mentă | roșii cherry | bacon* crocant

Creveţi* sotaţi (180/50 g) 85 lei
creveţi* sotaţi în unt | usturoi | roșii | pătrunjel

Somon norvegian pregătit în două feluri (200 g) 80 lei
somon afumat și gravalax | avocado | ouă de prepeliţă | 
ardei iute | spumă caipirinha

Caracatiţă* marinată (150/50 g) 80 lei
coulis de ardei roșu și ouzo | usturoi prăjit | salată verde

Starters

Hand-cut American beef tartar (150/50 g) 150 lei

Duo of foie gras (200 g) 115 lei
fried* and terrine | brioche | dates and figs chutney

Pan-seared scallops* (80/110 g) 105 lei
pea and mint puree | glazed cherry tomatoes |  
crispy bacon* 

Sautéed Shrimps* (180/50 g) 85 lei
sautéed shrimps* in butter | garlic | tomatoes | parsley

Norwegian Salmon 2 ways (200 g)  80 lei
home smoked and home cured salmon | avocado | 
quail eggs | chili | caipirinha foam

Marinated octopus* (150/50 g) 80 lei
red bell pepper and ouzo coulis | roasted garlic | 
lettuce

Supe

Supă Tom Kha Goong (300 g) 50 lei
creveţi* | bok choi | ciuperci shiitake

Supă franţuzească de ceapă (350 g) 45 lei
crutoane cu parmezan și brânză Gruyère 

Supă de dovleac și mere coapte (300 g) 35 lei
dovleac | mere coapte | condimente | smântână 

Soups 

Tom Kha Goong soup (300g) 50 lei 
shrimps* | bok choi | shiitake mushrooms

Baked French onion soup (350 g) 45 lei
parmesan and Gruyère croutons

Pumpkin and roasted apple soup (300g) 35 lei
pumpkin | baked apple | spices | sour cream 



* produs din ingrediente congelate.
Preţurile sunt în lei şi includ TVA.
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.

*produced/made of frozen products.
Prices are in lei and include VAT.
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.

Preparate la grătarul cu cărbuni Josper 

USDA Choice Black Angus

Chateaubriand (porţie pentru 2 persoane) (600g)  450 lei

Mușchi de vită “men’s cut” (300 g) 195 lei

Vrăbioară de vită (300 g) 195 lei

Mușchi de vită “lady’s cut” (150 g)  170 lei

Dry - aged beef cuts  

Antricot de vită maturată (400 g) 250 lei

Vrăbioară de vită maturată (300 g) 180 lei

Carne de vită românească

Antricot de vită cu os (600 g) 165 lei

Vrăbioară de vită (300 g) 125 lei

Flanc de vită (300 g) 110 lei

Toate fripturile se servesc cu sos de piper | sos de ciuperci | sos 
béarnaise | legume de sezon

La alegere:

Cartofi* dulci prăjiţi | cartofi* steak prăjiţi | polenta cu brânză 
Gruyère prăjită | inele de ceapă | salată mixtă

From our Josper Charcoal Grill Josper 

USDA Choice Black Angus

Chateaubriand (portion for 2 persons) (600g)  450 lei

Beef tenderloin men’s cut (300 g) 195 lei

Sirloin steak (300 g) 195 lei

Beef tenderloin lady’s cut (150 g) 170 lei

Dry - aged beef cuts  

Rib Eye steak (400 g) 250 lei

Sirloin steak (300 g) 180 lei

Local cuts  

Bone in Rib Eye steak (600 g) 165 lei

Sirloin steak (300 g) 125 lei

Hanger Steak (300 g) 110 lei

All steaks are served with pepper sauce | mushrooms sauce | 
béarnaise sauce | seasonal vegetables

Choice of:

Sweet potatoes* fries | steak fries* | polenta-Gruyère fries | onion 
rings | mixed salad



* produs din ingrediente congelate.
Preţurile sunt în lei şi includ TVA.
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.

*produced/made of frozen products.
Prices are in lei and include VAT.
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.

Feluri principale

Cotlete de miel* Noua Zeelandă (300/60/100/30 g) 180 lei
sos gravy | legume mentolate de sezon |  
polenta cu branza Gruyère prajită

Burger de vită Black Angus US (250/100/60 g) 150 Lei
brânză Brie aromată cu trufe | salată Coleslaw | salată 
verde | murături | inele de ceapă | cartofi steak prajiţi*

File de struţ* (250/100/50 g) 140 lei
piure de cartofi dulci | usturoi prăjit | boabe fava

Piept de raţă* (320/50/60 g) 125 Lei
sos de tangerină | spumă de cartofi cu trufe | bok choi 

Coaste de porc* (550/50 g) 95 lei
sos hoisin | ghimbir | salată verde

Pește și fructe de mare

Dover Sole* la tigaie (400/100/50 g) 210 lei
Sos de lămâie cu unt | capere | spanac | cartofi cu mărar

Creveţi “Tiger Prawns”* (500/50/50 g) 155 lei
sos de unt cu usturoi | salată verde

Biban de mare* în crustă de sare (400/100/50 g) 125 lei 
ulei de măsline cu usturoi și ierburi | legume la grătarul Josper

Grouper* la tigaie (200/100/50 g) 120 lei
sparanghel verde | fenicul | zucchini | roșii cherry | sos 
de lămâie cu unt

Halibut* (250/50/100 g) 115 lei
salsa de mango și roșii tomatillo | cartofi cu coriandru

Somon la grătar (200/100/30 g)  100 lei
fenicul în unt | sos cremos cu tarhon

Main courses 

New Zealand lamb chops* (300/60/100/30 g)  180 lei
natural gravy | minted seasonal vegetables |  
polenta-Gruyère fried

US Black Angus beef burger (250/100/60 g) 150 Lei
truffle scented Brie cheese | Coleslaw salad | lettuce | 
pickles | scented onion rings | steak fries*

Ostrich fillet* (250/100/50 g) 140 lei
sweet mashed potatoes | roasted garlic | fava beans

Duck breast* (320/50/60 g) 125 Lei
tangerine sauce | truffle potatoes foam | bok choi

Pork spare ribs* (550/50 g) 95 lei
hoisin sauce | ginger | lettuce

Fish and seafood

Pan fried Dover Sole* (400/100/50 g) 210 lei
lemon butter sauce | capers | spinach | dill potatoes

Grilled Tiger Prawns* (500/50/50 g) 155 lei
garlic butter sauce | lettuce

Whole Sea bass* in salt crust (400/100/50 g) 125 lei 
garlic and herbs olive oil | Josper grilled vegetables

Pan fried Grouper* (200/100/50 g) 120 lei
green asparagus | fennel | zucchini | cherry tomatoes | 
lemon butter sauce

Halibut* (250/50/100 g) 115 lei
tomatillo mango salsa | coriander potatoes

Salmon steak (200/100/30 g)  100 lei
buttered fennel | tarragon creamy sauce 



* produs din ingrediente congelate.
Preţurile sunt în lei şi includ TVA.
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.

*produced/made of frozen products.
Prices are in lei and include VAT.
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.

Desert

Prime’s parfait* (150g) 35 lei
fistic | zmeură | ciocolată

Toblerone chocolate fondant (150g) 35 lei
servit cu îngheţată de vanilie* 

Coconut Passion (150g) 30 lei
mousse de cocos | jeleu de fructul pasiunii |  
bezea de wasabi dulce

Creamy grimes (150g) 30 lei
prăjitură cu brânză Brie şi jeleu de roşii 

The Ultimate “Brownie” (150g) 30 lei
bavaroise de portocală și caramel 

Dessert

Prime’s parfait* (150g) 35 lei
pistachio | raspberry | chocolate

Toblerone chocolate fondant (150g) 35 lei
served with vanilla ice cream*

Coconut Passion (150g) 30 lei
coconut mousse | passion fruit jelly | sweet wasabi 
drops

Creamy grimes (150g) 30 lei
Brie cheesecake with tomatoes jelly

The Ultimate “Brownie” (150g) 30 lei
orange and caramel bavaroise 




