
- FOOD MENU - 





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

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

Main course/Fel principal

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

(180/150g) 65

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

Room service menu | 12:00 - 22:30 | dial "9"

1 8 11

8 11

7

Salads & Starters/Salate şi aperitive

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

      (350g) 43

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

      (150g) 30

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

 (170/70g) 34

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

       (150g) 31 
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Prices are in RON and include VAT 
as per local legislation.

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

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

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) 52

Vegetarian main course/Fel principal vegetarian

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

(220/150g) 46

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

      (400g) 42

Dessert/Desert

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

        (100g) 29

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

   (90/60g) 36
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1 3 7 8    

1 3 7 8



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

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

Drinks/Băuturi

Dorna still/sparkling water (500ml) 12

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Schweppes 
Tonic Water

(330ml) 11

Fuze tea Peach, Fuze tea Lemon (500ml) 13

Ginger Beer (375ml) 20

Red Bull (250ml) 18

Carlsberg (330ml) 16

Ursus (330ml) 15

Ursus Non-Alcoholic (330ml) 15

Red wine - Fetească Neagră (375ml) 36

White wine - Fetească Regală (375ml) 36

*Produced/made of frozen products. Produs din ingrediente congelate.
A charge of 11 lei will be added to each delivery / O taxă de 11 lei va fi adăugată la fiecare livrare.
Prices are in Lei and include VAT / Preţurile sunt în Lei şi includ TVA

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
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