FOOD MENU

Price/Preț

Start with…

Grilled scallops | tomato chutney | roasted peppers (210g)

86

Shrimps Caesar salad (380g)
grilled shrimps | Romaine lettuce | parmesan shavings
crispy bacon* | anchovy dressing

65

Chicken Caesar salad (380g)
grilled chicken breast | Romaine lettuce | parmesan shavings
crispy bacon* | anchovy dressing

55

Classic Caesar salad (280g)
romaine lettuce | parmesan shavings | crispy bacon* | anchovy dressing

40

scoici la grătar | dulceaţă de roşii | ardei copţi

creveţi la grătar | salată verde | parmezan ras | bacon* crocant | dressing de anşoa

piept de pui la grătar | salată verde | parmezan ras | bacon* crocant | dressing de anşoa

salată verde | parmezan ras | bacon* crocant | dressing de anşoa

Chef’s recommendation
Goat cheese salad (280g)
goat cheese | mesclun leaves | grilled balsamic cherries | blueberries
roasted hazelnuts | light balsamic dressing

45

brânză de capră | frunze de mesclun | cireşe la grătar marinate în oţet balsamic şi zahăr caramelizat
afine | alune coapte | dressing de oţet balsamic

Hot smoked salmon (220g)
smoked salmon | charred orange and maple syrup | herbed avocado
arugula | green asparagus

52

Maple glazed pork belly (230g)
pork belly | Asian spices | watercress | rhubarb-raisin compote
sesame-orange dressing

44

somon afumat | portocală coaptă şi sirop de arţar | avocado aromat cu ierburi | rucola
sparanghel verde

piept de porc | condimente asiatice | creson | compot de rubarbă şi stafide
dressing de portocale cu susan

S o u p s ...
Tom kha goong with shrimps* (300g)

42

Iced minted soup of cantaloupe melon
with herbs marinated crayfish* (300g)

30

supă Tom kha goong cu creveţi*

supă de pepene galben cu mentă şi rac* marinat

* Produs din ingrediente congelate/ produced/made of frozen products
Preţurile sunt în lei şi 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.

Price/Preț

F r o m T exa s B B Q…
The Best of Black Angus from:
cel mai bun Black Angus din:

•

Uruguay

Filet Mignon men’s cut (300g)

164

Filet Mignon lady’s cut (150g)

95

muşchi de vită “men’s cut”
muşchi de vită “lady’s cut”

•

Argentina

Rib Eye steak (300g)

140

antricot de vită

•

Australia

Sirloin steak (300g)
vrăbioară de vită

145

Romanian beef cuts:

carne de vită românească:

Chef’s recommendation
T-bone steak Black Angus (dry aged for 21 days) (600-700g)

185

Bone-in entrecote (600g)

160

friptură T-bone Black Angus (maturată 21 zile)

antricot cu os

Bavette Steak (300g)
flanc de vită

90

O t h er m e a t s
New Zealand lamb* chops (300g)
cotlete de miel* Noua Zeelandă

150

Marinated pork* spare ribs | soya sauce (550g)

73

Chicken* thigh kebab (250g)

50

coaste de porc* marinate | sos soia
kebab cu pulpă de pui*

B B Q g r i l l e d p l atter

145

Lamb chop* | pork spare ribs* | chicken* kebab
beef steak | pork belly (600g)
cotlet de miel* | coaste de porc* | kebab de pui*
muşchi de vită | piept de porc

* Produs din ingrediente congelate/ produced/made of frozen products
Preţurile sunt în lei şi 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.

Price/Preț
Chef’s recommendation
Black Beef burger (225g)
homemade beef burger served in a bamboo charcoal bun | classic garnish
coleslaw | French fries

60

burger de vită facut în casă, servit într-o chiflă cu cărbune de bambus | garnituri clasice
salată coleslaw | cartofi prăjţi

+Add on your burger
adaugă la burger

swiss emmental cheese

5

bacon

5

fried egg

5

brânză emmental
bacon

ou prăjit

F r o m t h e s ea to ou r garden
Black Tiger shrimps* (300g)
creveţi* Black Tiger

125

Whole sea bass* (500g)

95

Tuna steak* (200g)

85

Chef’s recommendation
Salmon Cutlet (220g)

85

biban* de mare întreg
steak de ton*

cotlet de somon

All BBQ dishes are served with choice of following sauces and mixed side salad
herb butter (30g) | green peppercorn sauce (30g) | red wine gravy (30g)
lemon butter sauce (30g)
Toate preparatele la grătar vor fi servite cu un sos la alegere şi salată mixtă
Unt cu ierburi | sos de piper verde | sos de vin roşu | sos de lămâie şi unt

+Add to your BBQ:
Sweet potato fries* (200g)

30

Cassava fries (200g)

25

Home-made mashed potatoes (200g)

15

French Fries* (200g)

15

Corn* on the cob (250g)

15

Green garden salad (140g)

15

Grilled vegetable tian (150g)

15

Baked potato with sour cream and chives (250g)

15

cartofi* dulci prăjiţi
Manioc prăjit

piure de cartofi
cartofi* prăjiţi

porumb* copt
salată verde

legume la grătar

cartof copt cu smântână şi arpagic

* Produs din ingrediente congelate/ produced/made of frozen products
Preţurile sunt în lei şi 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.

Price/Preț
Kid’s BBQ, all served with French fries* (100g)
BBQ pentru copii, totul servit cu cartofi prăjiţi*

Chicken kebabs (100g)

30

Mini beef burger (120g)

30

Chicken schnitzel (120g)

30

kebab cu pui

mini burger de vită
şniţel de pui

Dessert
Toblerone chocolate fondant | vanilla ice cream (180g)

25

Lime cheese mousse | fresh summer fruits topping (150g)

25

Our pastry Chef’s recommendation
Strawberry and mojito bavaroise (150g)

25

Seasonal sliced fruit platter (200g)

25

fondant de ciocolată | îngheţată de vanilie

mousse din cremă de brânză cu lămâie verde | topping de fructe proaspete

prăjitură bavaroise cu căpşune şi mojito

platou cu fructe de sezon feliate

+ add ice cream/adaugă înghețată

7

per scoop/cupă

* Produs din ingrediente congelate/ produced/made of frozen products
Preţurile sunt în lei şi 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.

11052018

