Aperitive & Salate:
Scoici Saint Jacques la tigaie* (180g)

Starters & Salads:
95 lei

piure de păstârnac | sos de trufe | praz crocant

Caracatiță* gătită sous-vide (200g)

85 lei

terină & la grătar | piure de pară prăjită | brioșă
gem de chili

Tartar de vită (230g)

Preparat clasic Prime, proaspăt pregătit la masa
dumneavoastră

Somon condimentat Dukkah (170g)

75 lei
110 lei

125 lei

75 lei

55 lei
48 lei

55 lei

salată romaine | ou poșat | dressing Caesar
bacon crocant* | crutoane cu ierburi și usturoi
parmezan
Poţi adăuga la salata Caesar:
Caracatiță* gătită Sous-Vide (100g)
sau
Creveți* Tiger (100g)

75 lei

Duet of foie gras (200g)

110 lei

Beef tartar (230g)

125 lei

Prime's classic, freshly prepared at your table

roșii cherry marinate | mousse de busuioc | piure de
măsline negre

Salată Caesar Deconstructed (300g)

Sautéed shrimps* (200g)

terrine & grilled | roasted pear purée | brioche
chili jam

sfeclă roșie | măr | nuci

Brânză "Caș" (200g)

85 lei

butter | tomato | garlic | parsley | lemon

chimen & coriandru | labneh de ierburi aromatice
ceapă murată | piper verde | caviar de somon

Croquette cu brânză de capră (180g)

Sous-vide cooked octopus* (200g)
buttered potato | cherry tomato | black garlic

unt | roșie | usturoi | pătrunjel | lămâie

Duet de foie gras (200g)

95 lei

parsnips purée | truffles sauce | crispy leeks

cartof cu unt | roșii cherry | usturoi negru

Creveți* sotați (200g)

Pan seared scallops* (180g)

Dukkah spiced cured salmon (170g)

75 lei

cumin & coriander | herb labneh | pickled onion
green peppercorn | salmon caviar

Goat cheese croquette (180g)

55 lei

variations of beetroot | apple | walnut

Romanian "Cas" cheese (200g)

48 lei

marinated cherry tomatoes | basil mousse
black olive purée

Deconstructed Caesar salad (300g)

55 lei

romaine lettuce | soft poached egg | Caesar dressing
crispy bacon* | garlic herbed crouton
parmesan cheese
Add to your Caesar:

40 lei
25 lei

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.

Sous-Vide cooked Octopus* (100g)
or
Tiger Shrimps* (100g)

40 lei
25 lei

vegetarian
*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.

Quinoa de toamnă (250g)

50 lei

dovleac | quince | sfeclă | salată | năut | alune de
pădure

Quinoa meets autumn (250g)

50 lei

pumpkin | quince | beetroot | lettuce | chickpeas
hazelnut

Prime's Flexitarian - preparat la masă (300g)

60 lei

kale | linte | dovleac | roșii cherry | castravete | semințe
de chia | brânză feta | andive belgiene | semințe de
dovleac | dressing de portocale | creveți* marinați și
cuburi de pui*

Prime's Flexitarian - freshly prepared at your table (300g) 60 lei
kale | lentils | butternut squash | cherry tomato
cucumber | chia seeds | feta cheese | belgian endive
pumpkin seeds | orange dressing | marinated baby
shrimps* and chicken* cubes

Soups:

Supe:
Tom kha gai (350g)

45 lei

Tom kha gai (350g)

40 lei

Black mussel's* chowder (350g)

40 lei

Cream of basil (350g)

Supă de cocos cu pui* în stil Tailandez

Chowder de midii* negre (350g)
Crutoane cu cărbune activat de bambus

Supă cremă de busuioc (350g)

45 lei

Thai style chicken* & coconut soup

40 lei

Crouton with activated Bamboo charcoal

brânză italienească taleggio | smântână proaspătă

Italian taleggio cheese | fresh cream

Preparate la grătarul cu cărbuni Josper:

From the Josper:

"Cuptorul cu cărbuni preferat al bucătarului"

"Chef’s Favorite Charcoal BBQ Oven"

John Stone Prime Irish Beef

John Stone Prime Irish Beef

40 lei

Mușchi de vită maturat

(250g)

250 lei

Tenderloin dry aged

(250g)

250 lei

Antricot de vită maturată

(300g)

250 lei

Ribeye dry aged

(300g)

250 lei

Uruguay

Uruguay

Mușchi de vită "men’s cut"

(300g)

195 lei

Tenderloin "men’s cut"

(300g)

195 lei

Mușchi de vită "lady’s cut"

(150g)

115 lei

Tenderloin "lady’s cut"

(150g)

115 lei

Antricot de vită maturată

(400g)

195 lei

Ribeye

(400g)

195 lei

Chateaubriand (pentru două persoane)

(600g)

385 lei

Chateaubriand (for two)

(600g)

385 lei

Include 2 garnituri la alegere

Including choice of 2 side dishes

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.

vegetarian
*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.

Argentina

Argentina
Vrăbioară de vită

(300g)

170 lei

Sirloin

(300g)

170 lei

Romanian cut's

Romanian cut's
T-bone

(600-700g)

215 lei

T-bone

(600-700g)

215 lei

Antricot de vită cu os

(600g)

155 lei

Bone-in ribeye

(600g)

155 lei

Steak Bavette

(300g)

105 lei

Flank steak

(300g)

105 lei

Vrăbioară de vită maturată

(300g)

130 lei

Aged sirloin

(300g)

130 lei

(300g)

185 lei

New Zealand

New Zealand
Cotlete de miel

(300g)

185 lei

Lamb chops

Toate preparatele la grătar sunt însoțite de:

All Josper Meats are accompanied by:

Sos Béarnaise 30g | sos piper verde 30g | sos ciuperci 30g
legume de sezon la cuptor 80g

Béarnaise 30g | green peppercorn sauce 30g | wild mushroom
sauce 30g | seasonal roasted vegetables 80g

Garnituri:

Sides:

Cartofi dulci prăjiți*

(150g)

20 lei

Sweet potatoes fries*

(150g)

20 lei

Piure cu trufe

(150g)

20 lei

Truffle mash potatoes

(150g)

20 lei

Cartofi gratinați

(150g)

18 lei

Gratin potato

(150g)

18 lei

Mix de legume verzi crocante

(120g)

15 lei

Mixed crisp garden greens

(120g)

15 lei

Batoane de manioc prăjit

(150g)

15 lei

Baked yuca fries

(150g)

15 lei

Spanac* cu smântână

(150g)

15 lei

Creamy spinach*

(150g)

15 lei

Batoane din mămăligă și brânză Gruyère (150g)

15 lei

Polenta - Gruyère fries

(150g)

15 lei

*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.

Fel principal Prime:
Piept de rață la grătar* (410g)

Main Prime:
110 lei

sos de mure | pară | morcovi

Gambă de miel* înăbușită (410g)

95 lei

Slow braised lamb shank* (410g)

95 lei

sweet potato | red wine sauce | snow peas

130 lei

kale prăjit | piure cremos de păstârnac | usturoi negru
kumquat

Burger cu vită Prime și brioșă (480g)

110 lei

blackberry sauce | pear | baby carrot

cartof dulce | sos de vin roșu | păstăi de mazăre

Muschi de porc Mangalița (410g)

Char-grilled duck breast* (410g)

Mangalita pork tenderloin (410g)

130 lei

fried kale | creamy parsnip purée | black garlic | kumquat

150 lei

Prime beef & brioche burger (480g)

150 lei

foie gras | blue cheese | red onion jam | sweet potato fries

foie gras | blue cheese | gem de ceapă roșie
cartofi dulci prăjiți

Pește:
Doradă Mediteraneană (500g)

Fish:
95 lei

măsline kalamata | roșii cherry | cartofi noi | usturoi | capere

The wild alaskan (380g)

165 lei

210 lei
160 lei

Classic dover sole* (510g)

210 lei

Black Tiger prawns* (390g)

160 lei

grilled lemon | chili garlic bread | herb butter

105 lei

piure de țelină | legume | bisque

Cod* negru Pot-au-feau (500g)

165 lei

cauliflower purée | lemon herb dressing

lămâie la grătar | pâine cu chili și usturoi | unt cu ierburi

Pan seared red mullet* fillets (410g)

The wild alaskan (380g)
wild sockeye salmon file* | king crab* | green asparagus
Béarnaise sauce

piure de conopidă | dressing de lămaie și ierburi aromatice

Creveți* Black Tiger (390g)

95 lei

kalamata olives | cherry tomato | new potato | garlic | capers

file de somon* wild sockeye | king crab* | sparanghel verde
sos Béarnaise

Dover sole* (510g)

Mediterranean braised dorada (500g)

Pan seared red mullet* fillets (410g)

105 lei

celery purée | baby vegetables | bisque

105 lei

fiert într-o supă clară de legume

*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.

Pot-au-feau of black cod* (500g)

105 lei

poached in a light fish broth with baby vegetables

*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:

Sweet delights:

Deliciu de pere & vin (150g)

25 lei

Delice of pear & wine (150g)

25 lei

Desert cu fistic & zmeură (150g)

30 lei

Pistachio & raspberry delight (150g)

30 lei

Fondant de ciocolată (150g)

30 lei

Chocolate fondant (150g)

30 lei

Symphonies of coffee (150g)

25 lei

Symphonies of coffee (150g)

25 lei

Selecție de brânzeturi (200g)

45 lei

Cheese selection (200g)

45 lei

Platou cu fructe (200g)

30 lei

Fruit platter (200g)

30 lei

*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.
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