




GUSTĂRI
Bruschete cu roșii 
(baghetă, roșie, usturoi)

200 gr  10 lei

Bruschete cu somon 
(baghetă, somon fume, capere, unt)  

200 gr 16 lei

Fasole bătută 
(cu pâine prăjită)                                       

200 gr 10 lei

Zacuscă de casă 
(cu pâine prăjită) 

200 gr 9 lei

Icre de casă 
(cu ceapă și pâine prăjită)  

100 gr 12 lei

Salată de vinete 
(cu ceapă și pâine prăjită)                    

200 gr 20 lei

PlaToURI RecI
Gustare Românească 
(zacuscă, fasole bătută, salată de vinete)

300 gr 25 lei

Platou rece 2 pers / 4 pers
(ceafă de porc afumată, mușchi file, salam de sibiu, șunculiță țărănească, cașcaval, telemea 
de vacă, salată vinete, zacuscă,  mix de măsline, roșii cherry, ceapă roșie)

900/1800 gr 45/90 lei

SalaTe aPeRITIV
Salată de crudități asortată 
(morcov, țelină, măr, maioneză, pâine prăjită)  

300 gr 14 lei

Salată caesar cu pui 
(piept pui, salată iceberg, parmezan, file anchois, bacon crispy, roșii, dressing, foccacia)

400 gr 25 lei

Salată cu ton 
(ton, salată verde, porumb, ceapă roșie, castraveți, roșii, ardei gras, lămâie, foccacia )      

350 gr 26 lei

Salată Grecească 
(brânză feta, măsline negre, ceapă roșie, roșii, castraveți, ardei gras, lămâie, foccacia)

350 gr 25 lei

Salată Bulgărească 
(salată verde,  roșii, castraveți, ardei gras, măsline, șuncă, ou fiert, telemea de vacă, lămâie, foccacia)              

350 gr 22 lei

Salată cu vită caramelizată 
(mușchi de vită caramelizat, mix de salată, roșii, ardei gras, castraveți, morcov, măsline negre, porumb, parmezan, foccacia) 

400 gr 35 lei

Salată cu piept de curcan 
(piept de curcan, mix de salată, roșii, castraveți, ardei gras, ceapă roșie, măsline negre, gorgonzola, parmezan, dressing, foccacia)

400 gr 28 lei



GUSTĂRI calDe

Bulete de mozzarella picante    200 gr 18 lei

creveți pane 200 gr 32 lei

Mămăliguță cu brânză și smântână 
(mămăligă, telemea de vacă, smântână)           

300 gr 15 lei

ciuperci sote cu mămăliguță  
(ciuperci, ceapă, verdeață și mămăligă)   

350 gr 15 lei

cașcaval pane 250 gr 20 lei

PlaToURI calDe 2 PeRS / 4 PeRS

Platou pui ceaun 2 pers
(pui grill, cartofi cu usturoi, mămăliguță și mujdei)

1700 gr 50 lei

Platou cu oaie 2 pers 
(pastramă de oaie, cartofi cu usturoi, mămăliguță, castraveți murați)      

1400 gr 65 lei

Platou Piatra albă   
(pastramă de oaie, scăricică de porc la cuptor, mici, pui la ceaun, cartofi cu usturoi, 
castraveți murați, muștar și mujdei)   

1250/2500 gr 80/165 lei

Platou Țărănesc  
(ceafă de porc la grătar, mici, pulpe de pui dezosate la grătar, aripioare de pui, cartofi 
la cuptor cu rozmarin, muștar, hrean)

1100/2200 gr 80/155 lei

Platou cu mici  
(mici 8 bucăți, cartofi prăjiți, muștar)   

 35 lei

cIoRBe /  cReMe

ciorbă de văcuță 350/60 gr 12 lei

ciorbă de pui a la grec 350/60 gr 12 lei

ciorbă de burtă 350/60 gr 12 lei

ciorbă țărănească de perișoare 300/80 gr 12 lei

Supă cremă de legume 350 gr 10 lei



PRePaRaTe DIn PUI / cURcan /  RaȚĂ

Pui in stil chinezesc 
(piept de pui, ardei gras, ceapă roșie, sos soia, morcov, țelină, susan, peperoncino) 

350 gr 18 lei

Pui cu smântână și ciuperci 
(piept de pui, ciuperci, smântână dulce, usturoi) 

300/120 gr 20 lei

Quesadilla de pui 
(piept pui, cașcaval, brânză cedar, mozzarella, ardei gras, ardei iute, ceapă roșie, porumb, 
guacamole, tortillia)  

350 gr 24 lei

Pui crispy picant 
(piept de pui, fulgi de porumb, ou, peperoncino) 

200 gr 19 lei

Pulpă de pui dezosată la grătar 200 gr 19 lei

Piept de pui la grătar 200 gr 19 lei

aripioare de pui cu sos BBQ 200/60 gr 19 lei

Șnițel de pui pane (piept de pui, pesmet, făină, ou) 200 gr 20 lei

Piept de curcan la grătar 200 gr 22 lei

Piept de curcan în fulgi de migdale 250 gr 25 lei

Ficăței de pui la tigaie cu mămăliguță și mujdei 200/100/40 gr 20 lei

Pulpă de rață pe varză cu mămăliguță 140/200 gr 28 lei

PRePaRaTe DIn PoRc 

Tochitură moldovenească cu mămăliguță 
(carne porc, cârnați, usturoi, telemea oaie, ou, mămăliguță)  

300/100 gr 27 lei

Pomana porcului cu mămăliguță 
(carne de porc, cârnați, usturoi, vin, mămăligă, castraveți murați)        

250/120/100 gr 24 lei

Scăricică de porc BBQ la grătar              600 gr 35 lei

ceafă de porc la grătar 200 gr 22 lei

cârnați semiafumați la grătar 200 gr 18 lei

Mici 1 buc 80 gr 4 lei



PRePaRaTe DIn VITĂ

Mușchi de vită la grătar 200 gr 45 lei

Vită pe plită încinsă 
(vită, ardei gras, ceapă roșie, sos soia, morcov, țelină)

350 gr 35 lei

Șnițel vienez 
(vită, pesmet, ou) 

200 gr 29 lei

Hamburger clasic 
(carne de vită, salatî iceberg, castraveți murați, bacon, ceapă roșie, roșii, sos, cartofi wedges)

350/150 gr 28 lei

cheeseburger 
(carne de vită, brânză cedar, salată iceberg, castraveți murați, ceapă roșie, roșii, sos, 
cartofi wedges)

360/150 gr 29 lei

PRePaRaTe DIn oaIe

Pastramă de oaie cu mămăliguță 250/100 gr 35 lei

PeȘTe / FRUcTe De MaRe

creveți în sos de unt cu usturoi 200 gr 32 lei

creveți cu sos chilli 200 gr 32 lei

File de somon la grătar  200 gr 39 lei

Păstrăv la grătar 250 gr 28 lei

Păstrăv în mălai cu mămăliguță și mujdei 200/150/60 gr 28 lei

Doradă la grătar 250 gr 35 lei



PaSTe
Penne bolognese 
(penne, carne vită, ceapă, morcov, țelină, roșii, usturoi, parmezan)  

350 gr 30 lei

Penne arrabiata 
( penne, roșii cherry, ceapă, usturoi, sos de roșii, peperoncino, pătrunjel, parmezan) 

350 gr 23 lei

Tagliatelle cu somon 
(tagliatelle, somon file, ciuperci, usturoi, roșii cherry, smântână dulce, pătrunjel, lămâie, parmezan) 

350 gr 30 lei

Spaghete carbonara 
(spaghete, bacon, smântână dulce, parmezan)

350 gr 25 lei

Penne quattro formaggi  
(penne, cedar, gorgonzola, mozzarella, cașcaval, smântână dulce, parmezan)

350 gr 30 lei

Tortellini  alforno 
(tortellini, șuncă, ciuperci, parmezan, mozzarella, sos roze, la cuptor)

200 gr 27 lei

GaRnITURI
cartofi prăjiți (fresh) 200 gr 8 lei

cartofi wedges 200 gr 9 lei

cartofi la cuptor cu rozmarin 200 gr 9 lei 

Piure de cartofi 200 gr 8 lei

legume la grătar (ardei, roșie, ceapă, dovlecel, ciuperci) 200 gr 9 lei

cartofi cu usturoi 200 gr 9 lei

cartofi natur 200 gr 9 lei

Brocoli sote 200 gr 10 lei

orez sârbesc 200 gr 10 lei

Varză călită 200 gr 9 lei

SalaTe
Salată verde cu lămâie 160 gr 8 lei

Salată asortată de vară 
(salată verde, ardei gras, roșii, castraveți, ceapă roșie)

160 gr 9 lei

Salată varză albă cu mărar 180 gr 7 lei

Salată de roșii cu telemea 180 gr 8 lei

Salată de ardei copt 160 gr 8 lei

Salată de sfeclă roșie cu hrean 160 gr 7 lei

Salată de castraveți murați 160 gr 7 lei



PIZZa
Pizza Piatra albă 
(smântână, mozzarella, piept de pui, ciuperci, măsline, gorgonzola, condimente)

???? gr 28 lei

Pizza Margherita 
(sos de roșii, mozzarella, condimente)

20 lei

Pizza Specială 
(sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, piept de pui, ciuperci, ardei gras, măsline, condimente)

27 lei

Pizza Perugia 
(sos de roșii, mozzarella, bacon, ciuperci, porumb, măsline, parmezan, condimente)

23 lei

Pizza Prosciutto & Funghi 
(sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, condimente)

24 lei

Pizza Quattro Stagioni 
(sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, ciuperci, ardei gras, măsline, condimente)

25 lei

Pizza Favolosa 
(mozzarella, prosciutto crudo, gorgonzola, parmezan, condimente)

27 lei

Pizza Vegetarină 
(sos de roșii, mozzarella, ciuperci, ardei gras, roșie, ceapă, porumb, măsline, condimente)

24 lei

Pizza Tonno 
(sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă, măsline, condimente)

24 lei

Pizza calzone 
(sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, condimente)

25 lei

Pizza Diavola 
(sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei iute, condimente)

24 lei

Pizza Pollo 
(sos de roșii, mozzarella, piept de pui, ciuperci, ardei gras, condimente)

24 lei

Pizza Quattro Formagi 
(mozzarela, gorgonzola, brie, parmezan, condimente)

26 lei

Pizza capricciosa 
(sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, ardei gras, măsline, condimente)

24 lei

Pizza Misto carne (sos de roșii, mozzarella, piept de pui, șuncă, salam, bacon, condimente) 25 lei



Pizza Prosciutto crudo 
(sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo, parmezan, condimente)

27 lei

Pizza Messicana 
(sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei gras, roșie, ceapă, ardei iute, măsline, condimente)

24 lei

Pizza Țărănească 
(sos de roșii, mozzarella, bacon, cârnăciori, ciuperci, ceapă roșie, porumb, condimente)

24 lei

Pizza Vegetariană de Post 
(sos de roșii, ciuperci, ardei gras, roșie, ceapă, porumb, măsline, condimente)

20 lei

Foccacia simplă /cu parmezan / cu usturoi 9,5 lei

Sos de roșii dulce / de roșii picant / ulei picant 3 lei

eXTRa ToPPInG
Ketchup     50 gr 3 lei

Muștar 50 gr 3 lei

Maioneză 50 gr 4 lei

Smântână 60 gr 3 lei

ardei Iute 1 leu

chiflă 55 gr 1 leu

Smântână cu usturoi 60 gr 3 lei

Hrean 60 gr 3 lei

Mujdei de usturoi 60 gr 3 lei

Mămăliguță 150 gr 3 lei

DeSeRT

Papanași cu dulceață (fructe pădure/vișine)   160/80/80 gr 18 lei

Papanași cu ciocolată 160/80 gr 20 lei

clătite cu dulceață (vișine/fructe de pădure) 120 gr 12 lei

clătite cu ciocolată și banane      160 gr 14 lei

Tiramisu         200 gr 18 lei

cheesecake 200 gr 18 lei

Plăcintă cu măr, nucă și miere 200 gr 16 lei



caFea & ceaI

espresso 
(scurt, lung, ristretto, decofeinizat, macchiato)  

??? ml 6.5 lei

espresso dublu 10 lei

cappuccino italian
(espresso lung, spumă de lapte)

7 lei

caffe latte 
(espresso lung, lapte cald, spumă de lapte)

7.5 lei

Italian coffe 
(espresso lung, disaronno amaretto)

11 lei

Irish coffe  
(espresso lung, whiskey Jameson, frișcă)

11 lei

Frappe clasic
(ness, lapte, frișcă, toping ciocolată, gheață)

13 lei

Frappe înghețată 
(ness, lapte, înghețată vanilie, frișcă, toping, gheață)

15 lei

chocolate Frappe 
(ness, lapte, înghețată, ciocolată, lichior Bailey’s, gheață)  

15 lei

ceai 
(fructe, mentă, iasomie, negru, verde, mușețel) 

7 lei

RĂcoRIToaRe & FReSH DRInKS
coca cola (zero, lime) ??? ml 6.5 lei

Fanta 6.5 lei

Sprite 6.5 lei

Schwepps 
(mandarin, kinley, bitter lemon, spritz jazz ginger, spritz aperitivo)

6.5 lei

Fuze Tea (piersică, lămâie) 6.5 lei

cappy 
(portocale, portocale roșii, piersică, pere, vișine)  

7.5 lei

apă Plată / Minerală 5.5 lei

limonadă / limonadă Mentă / citronadă 11 lei

Fresh (portocale, grapefruit, mixt) 11 lei

Red Bull 12 lei



BeRe

Ursus Premium draught 400 ml 7 lei

Peroni nastro azzurro draught 400 ml 8 lei

Ursus Premium sticlă 500 ml  8 lei

Ursus Retro sticlă  500 ml 9 lei

Ursus Black sticlă 500 ml 9 lei

Ursus cooler sticlă 500 ml 8 lei

Ursus cooler / Red orange fără alcool sticlă 500 ml 8 lei

Ursus fără alcool sticlă 500 ml 8 lei

Grolsch sticlă 500 ml 9 lei

Grolsch Swing Top sticlă 450 ml 10 lei

Grolsch Weizen sticlă 400 ml 14 lei

efes Pilsner sticlă 500 ml 9 lei

efes Draft sticlă 500 ml 10 lei

Pilsner Urquell sticlă 330 ml 10 lei

Peroni nastro azzurro sticlă 500 ml 9 lei

St. Stefanus sticlă 330 ml 15 lei

Timișoreana nepasteurizată sticlă 500 ml 8 lei

azuga nepasteurizată sticlă 500 ml 14 lei

asahi super dry 330 ml 9 lei

Meantime london lager 330 ml 10 lei



cocKTaIl & lonG DRInKS

Black Russian 
(vodkă, kahlua, boabe cafea)

80 ml 15 lei

White Russian 
(vodkă, kahlua, frișcă lichidă)

80 ml 15 lei

God Father 
(whiskey, amaretto)

80 ml 16 lei

Orgasm 
(bailey’s, amaretto, kahlua)

80 ml 16 lei

Daiquiri 
(rom alb, sirop zahăr, lime) 

80 ml 16 lei

cosmopolitan 
(vodkă, triplu sec, suc de merișoare, lime)

120 ml 16 lei

Pina colada
(rom alb, suc de ananas, sirop de cocos, frișcă lichidă)

250 ml 16 lei

Mai Tai 
(rom alb, rom negru, amaretto, suc de ananas, grenadine)

250 ml 16 lei

Sex on the Beach 
(vodkă, sirop piersici, suc ananas, suc merișoare)

250 ml 16 lei

Mojito 
(rom alb, zahăr brun, mentă, lime, apă minerală)

250 ml 16 lei

Tequila Sunrise 250 ml 14 lei

Vodka orange / apple / Tonic 250 ml 14 lei

cuba libre 250 ml 14 lei

Gin Tonic 250 ml 14 lei

campary orange / Soda / Tonic 250 ml 14 lei

aperol Spritz 
(aperol, vin spumant, apă minerală, gheață)

250 ml 16 lei

non alcHoHolIc cocKTaIl’S
Bahamas (suc mere, grenadine, sirop zahăr, apă minerală) 250 ml 12 lei

Safe Sex (suc portocale, suc piersici, grenadine) 250 ml 12 lei

Wild cherry (suc cireșe, zahăr brun, lime) 250 ml 12 lei

Green apple (suc mere, zahăr brun, lime) 250 ml 12 lei



SHOTS
B 52 (kahlua, bailey’s, triplu sec) 40 ml 10 lei

Kamikaze (vodkă, triplu sec, sirop zahăr) 40 ml 10 lei

Tequila 40 ml 10 lei

WHISKeY & VoDKa
chivas Regal 12 y.o. 50 ml 20 lei

Johnnie Walker Red label 50 ml 16 lei

Johnnie Walker Black label 50 ml 16 lei

J&B 50 ml 16 lei

Jameson 50 ml 15 lei

Jack Daniel’s 50 ml 16 lei

Absolut 50 ml 12 lei

Finlandia 50 ml 12 lei

Pălincă Zetea 50 ml 12 lei

coGnac
Metaxa 7* 50 ml 15 lei

Brâncoveanu Xo 50 ml 20 lei

Jidvei Vinars V.S.o.P 50 ml 15 lei

lIQUeR / cReMe / VeRMUT
Disaronno amaretto 50 ml 15 lei

Jagermeister 50 ml 13 lei

campari 50 ml 10 lei

Bailey’s 50 ml 15 lei

Martini (alb/Roșu) 50 ml 10 lei

GIn & RoM
Beefeater 50 ml 10 lei

captain Morgan White 50 ml 14 lei

captain Morgan Black 50 ml 14 lei

captain Morgan Spice Gold 50 ml 14 lei



VInURI

VInUl caSeI

ceptura cervus Sauvignon Blanc (demisec)  750 ml 30 lei

ceptura cervus Rose (demisec)  750 ml 30 lei

ceptura cervus Fetească neagră (demisec)  750 ml 30 lei

Vinul casei pahar (alb/roșu/rose demisec) 150 ml 9 lei

VIn alB

Domeniul coroanei Segarcea chardonnay (sec)  750 ml 75 lei

Purcari chardonnay (sec)  750 ml 75 lei

Purcari Sauvignon Blanc (sec)  750 ml 75 lei

Recaș castel Huniade chardonnay (demidulce) 750 ml 45 lei

Recaș castel Huniade Riesling (sec) 750 ml  45 lei

Recaș castel Huniade Fetească Regală (demisec) 750 ml 45 lei

Budurească Sauvignon Blanc (demisec)  750 ml 45 lei

Jidvei Fetească Regală (demisec) 750 ml 40 lei

Jidvei Grigorescu Dry Muscat (demisec) 750 ml 40 lei

VIn RoȘU

Purcari Rară neagră (sec)  750 ml 75 lei

Budurească Fetească neagră (demisec)  750 ml 45 lei

Recaș Regno Fetească neagră (sec)  750 ml 58 lei

Recaș castel Huniade Merlot & Pinot noir (demidulce) 750 ml 40 lei



VIn RoSe

Domeniul coroanei Segarcea Tămâioasă Roză (demidulce) 750 ml 95 lei

Domeniul coroanei Segarcea Rose (sec)  750 ml 75 lei

Purcari Rose (sec)  750 ml 75 lei

Recaș Regno Rose (demisec)  750 ml 60 lei

Recaș castel Huniade Rose (demisec)  750 ml 45 lei

Budurească Rose (demisec)  750 ml 45 lei

Jidvei Rose (demidulce) 750 ml 40 lei

Huși Busuioacă de Bohotin Rose (demidulce) 750 ml 40 lei

VIn SPUManT

Recaș Rose (demisec)  750 ml 65 lei

Recaș Domenii alb (demisec)  750 ml 60 lei

Prosecco (demisec)  750 ml 70 lei








