
* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Foie Gras cu leGume tempura,  
pere caramelizate și Gel de vișine* 1, 7

Foie Gras with tempura veGGies,  
caramelized pears and sour cherry jelly* 1, 7

96 lei
foie gras, mix legume tempura, pere, vișine, unt, zahăr /  

foie gras, vegetable mix, pears, butter, sour cherries / 270g
ALERGENI: gluten, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, milk and dairy products

Valoare energetică: 1284 kJ / 307 kcal / Energy value: 1284 kJ / 307 kcal

creveți în stil asiatic* 1, 2, 6

asian style shrimps* 1, 2, 6

54 lei
creveți, usturoi, ceapă verde, sos soia, sos sweet chilli /  

shrimps, garlic, green onion, soy sauce, sweet chilli sauce / 220g
ALERGENI: gluten, soia, crustacee / ALLERGENS: gluten, soy, shellfish 

Valoare energetică: 2396 kJ / 573 kcal / Energy value: 2396 kJ / 573 kcal

mix de bruschete* 1, 4, 7

mixed bruschetta* 1, 4, 7 
36 lei

gorgonzola, pere, prosciutto crudo, butterfish, icre de somon, cremă de brânză, roșii Cherry /  
gorgonzola, pears, prosciutto crudo, butterfish, salmon caviar, cream cheese, Cherry tomatoes / 180g

ALERGENI: gluten, lapte și produse derivate, pește / ALLERGENS: gluten, milk and dairy products, fish
Valoare energetică: 1999 kJ / 478 kcal / Energy value: 1999 kJ / 478 kcal

Aperitive
Starters



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

scoici saint jacques cu piure de  
conopidă și parmezan Gratinat* 7, 9, 14

scallops with cauliFlower puree and  
Grated parmesan cheese* 7, 9, 14

54 lei
scoici Saint Jacques, conopidă, parmezan, unt, smântână de gătit /  

scallops, cauliflower, parmesan, butter, cream / 230g
ALERGENI: țelină, lapte și produse derivate, moluște / ALLERGENS: celery, milk and dairy products, molluscs 

Valoare energetică: 1001 kJ / 239 kcal / Energy value: 1001 kJ / 239 kcal

aripioare de pui cu dulceață de ardei iute* 6

chicken winGs with chilli jam* 6

36 lei
aripioare de pui, dulceață de ardei iute /  

chicken wings, chilli jam / 230g
ALERGENI: gluten, soia / ALLERGENS: gluten, soy

Valoare energetică: 2179 kJ / 521 kcal / Energy value: 2179 kJ / 521 kcal

Aperitive
Starters



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Supe și Ciorbe 
Soups and Veloutes

ciorbă de pui 3, 7, 9

chicken soup 3, 7, 9

26 lei
carne de pui, ceapă, morcov, țelină, ardei, smântână, ou /  

chicken meat, onion, carrot, celery, pepper, cream, egg / 400ml
ALERGENI: țelină, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: celery, eggs, milk and dairy products

Valoare energetică: 999 kJ / 239 kcal / Energy value: 999 kJ / 239 kcal

ciorbă de văcuță 9

beeF soup 9

28 lei
pulpă vită, ceapă, morcov, ardei, țelină, mazăre, fasole verde, pastă de roșii /  

beef round, onion, bell pepper, celery, pea, green bean, tomato paste / 400ml
ALERGENI: țelină / ALLERGENS: celery

Valoare energetică: 1134 kJ / 271 kcal / Energy value: 1134 kJ / 271 kcal

borș de pește cu sos pescăresc* 1, 4

Fish broth soup* 1, 4

30 lei
file de somon, file de șalău, file de cod, ardei iute, ceapă, usturoi, cartofi, ardei gras, roșii, borș /  

salmon fillet, zander fillet, cod fillet, chilli, garlic, potatoes, bell pepper, tomatoes, borscht / 400ml
ALERGENI: gluten, pește / ALLERGENS: gluten, fish

Valoare energetică: 611 kJ / 146 kcal / Energy value: 611 kJ / 146 kcal

supă cremă a la cheF 1, 7, 9

cheF’s cream soup 1, 7, 9

26 lei
ardei gras, ceapă, morcov, smântână lichidă, unt, crutoane /  
bell pepper, onion, carrot, cream, butter, croutons / 400ml

ALERGENI: gluten, lapte și produse derivate, țelină / ALLERGENS: gluten, milk and dairy products, celery
Valoare energetică: 898 kJ / 215 kcal / Energy value: 898 kJ / 215 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional
* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian               picant / spicy tradițional

Fel Principal
Main Course

GarGanelli cu broccoli și bacon 1, 3, 7

GarGanelli with broccoli and bacon 1, 3, 7

40 lei
paste garganelli, bacon, broccoli, unt, smântână lichidă, usturoi, praz, parmezan / 

garganelli pasta, bacon, broccoli, butter, cream, garlic, leek, parmesan / 380g
ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products

Valoare energetică: 3429 kJ / 819 kcal / Energy value: 3429 kJ / 819 kcal

taGliatelle cu Fructe de mare* 1, 2, 3, 7, 14

seaFood taGliatelle* 1, 2, 3, 7, 14

44 lei
tagliatelle, midii, creveți, inele de calamari, tentacule calamari, sos de roșii, usturoi, praz, vin /  

tagliatelle, mussels, shrimps, squid rings, squid tentacles, tomato sauce, garlic, leek, wine / 380g
ALERGENI: gluten, ouă, moluște, crustacee, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, molluscs, crustaceans, milk and dairy 

products 
Valoare energetică: 2234 kJ / 534 kcal / Energy value: 2234 kJ / 534kcal

beeF stroGanoFF cu paste 1, 3, 7

penne with beeF stroGanoFF 1, 3, 7

62 lei
mușchi de vită, penne, ceapă, usturoi, praz, ciuperci, vin, smântână lichidă / 
beef tenderloin, penne, onion, garlic, leek, mushrooms, wine, cream / 400g

ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products
Valoare energetică: 2769 kJ / 662 kcal / Energy value: 2769 kJ / 662kcal

Fel Principal
Main Course

GarGanelli cu broccoli și bacon 1, 3, 7

GarGanelli with broccoli and bacon 1, 3, 7

40 lei
paste garganelli, bacon, broccoli, unt, smântână lichidă, usturoi, praz, parmezan /  

garganelli pasta, bacon, broccoli, butter, cream, garlic, leek, parmesan / 380g
ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products

Valoare energetică: 3429 kJ / 819 kcal / Energy value: 3429 kJ / 819 kcal

taGliatelle cu Fructe de mare* 1, 2, 3, 7, 14

seaFood taGliatelle* 1, 2, 3, 7, 14

44 lei
tagliatelle, midii, creveți, inele de calamari, tentacule calamari, sos de roșii, usturoi, praz, vin /  

tagliatelle, mussels, shrimps, squid rings, squid tentacles, tomato sauce, garlic, leek, wine / 380g
ALERGENI: gluten, ouă, moluște, crustacee, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, molluscs, crustaceans, milk and dairy products

Valoare energetică: 2234 kJ / 534 kcal / Energy value: 2234 kJ / 534 kcal

beeF stroGanoFF cu paste 1, 3, 7

penne with beeF stroGanoFF 1, 3, 7

62 lei
mușchi de vită, penne, ceapă, usturoi, praz, ciuperci, vin, smântână lichidă /  
beef tenderloin, penne, onion, garlic, leek, mushrooms, wine, cream / 400g

ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products
Valoare energetică: 2769 kJ / 662 kcal / Energy value: 2769 kJ / 662 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Fel Principal
Main Course

FaGotti umplute cu brânză și  
pere în sos pesto cu roșii deshidratate 1, 3, 7

FaGotti Filled with cheese and pears, pesto and  
sun-dried tomato sauce 1, 3, 7

44 lei
paste fagotti, busuioc, usturoi, pătrunjel, parmezan, roșii deshidratate, smântână lichidă /  

fagotti pasta, basil, garlic, parsley, parmesan, sun-dried tomatoes, cream / 380g 
ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products

Valoare energetică: 2465 kJ / 380 kcal / Energy value: 2465 kJ / 380 kcal

burGer de vită waGyu cu sos cheddar și  
cartoFi prăjiți cu parmezan* 1, 3, 7, 10

waGyu beeF burGer, cheddar sauce and  
Fries with parmesan* 1, 3, 7, 10

62 lei
burger Wagyu, chiflă, sos Cheddar, roșii, castraveți murați, bacon, salată verde,  

cartofi prăjiți, maioneză, sos bbq / Wagyu beef burger, burger bun, Cheddar sauce, tomatoes,  
pickels, bacon, salad, fries, mayo, bbq sauce / 400g

ALERGENI:gluten, lapte și produse derivate, ouă, muștar / ALLERGENS: gluten, milk and dairy products, eggs, mustard
Valoare energetică: 5766 kJ / 1378 kcal / Energy value: 5766 kJ / 1378 kcal

burGer de pui cu sos tartar și cartoFi prăjiți* 1, 3, 7, 10

chicken burGer with tartar sauce and Fries* 1, 3, 7, 10

38 lei
chiftea de pui, chiflă, salată, castraveți murați, maioneză, salată verde, cartofi prăjiți /  

chicken burger, burger bun, salad, mayo, fries / 350g
ALERGENI: lapte și produse derivate, gluten, ouă, muștar / ALLERGENS: milk and dairy products, gluten, eggs, mustard

Valoare energetică: 2989 kJ / 714 kcal / Energy value: 2989 kJ / 714 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Fel Principal
Main Course

ceaFă de porc sous vide cu balmoș și  
sos de hribi* 7

sous vide pork neck with traditional balmos and  
boletus sauce* 7

46 lei
ceafă de porc, mălai, brânză de burduf, hribi, usturoi, smântână lichidă, parmezan /  

pork neck, corn flour, Burduf cheese, boletus, garlic, cream, parmesan / 400g 
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 3942 kJ / 942 kcal / Energy value: 3942 kJ / 942 kcal

mușchiuleț de porc, cartoFi cremoși și  
sos de ardei copt cu GorGonzola* 7

pork tenderloin with creamy potatoes, backed kapia peppers with 
GorGonzola sauce* 7

52 lei
mușchiuleț de porc, cartofi, cașcaval, ardei gras, ceapă, gorgonzola, smântână lichidă /  

pork tenderloin, potatoes, cheese, kapia, pepper, onion, gorgonzola, cream / 400g
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 2642 kJ / 632 kcal / Energy value: 2642 kJ / 632 kcal

risotto cu mix de ciuperci 7

mushrooms risotto 7

42 lei
orez Carnaroli, ciuperci Champignon, ghebe, hribi, vin alb, unt, parmezan /  

Carnaroli rice, Champignon mushrooms, boletus, honey fungus, white wine, butter, parmesan / 300g
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 1625 kJ / 388 kcal / Energy value: 1625 kJ / 388 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Fel Principal
Main Course

pulpe de pui în sos de anGhinare cu  
miGdale prăjite și Fasole verde sote* 7, 8  

chicken thiGhs in artichoke and  
Fried almond sauce with sauteed Green beans* 7, 8

44 lei
pulpe de pui dezosate, anghinare, smântână lichidă, unt, vin alb, roșii cherry,  

fasole verde, usturoi, migdale / boneless chicken thighs, artichoke, cream, butter, white wine,  
cherry tomatoes, green beans, garlic, almonds / 400g 

ALERGENI: lapte și produse derivate, fructe cu coajă lemnoasă / ALLERGENS: milk and dairy products, nuts
Valoare energetică: 2466 kJ / 589 kcal / Energy value: 2466 kJ / 589 kcal

piept de pui sous vide, cartoFi cu usturoi și parmezan  
și sos de salvie cu vin alb 7

sous vide chicken breast, Garlic and parmesan potatoes  
with saGe and wine sauce 7

42 lei
piept de pui, vin alb, salvie, unt, usturoi, rozmarin, parmezan, cartofi /  

chicken breast, white wine, sage, butter, garlic, rosemary, parmesan, potatoes / 400g
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 2271 kJ / 543 kcal / Energy value: 2271 kJ / 543 kcal

piept de rață cu andive și sos de portocale 7, 9

duck breast with endives and oranGe sauce 7, 9

84 lei
piept de rață, andive, portocale, țelină, unt / duck breast, endives, oranges, celery, butter / 300g

ALERGENI: țelină, lapte și produse derivate / ALLERGENS: celery, milk and dairy products
Valoare energetică: 1698 kJ / 406 kcal / Energy value: 1698 kJ / 406 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Fel Principal
Main Course

mușchi de vită turnedou rossini 7  
turnedou rossini beeF tenderloin 7

260 lei
mușchi de vită Black Angus Argentina, vin roșu, trufe, foie gras, cartofi /  

Argentina Black Angus beef tenderloin, red wine, truffles, foie gras, potatoes / 400g 
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 3477 kJ / 831 kcal / Energy value: 3477 kJ / 831kcal

rasol de miel sous vide cu piure de țelină și demi-Glace* 6, 7, 9

sous vide lamb shank with celery root puree and demi-Glace* 6, 7, 9

128 lei
rasol de miel cu os, țelină, unt, rozmarin, cimbru, usturoi, demi-glace /  

lamb shank, celery root, butter, rosemary, thyme, garlic, demi-glace / 550g
ALERGENI: lapte și produse derivate, soia, țelină / ALLERGENS: milk and dairy products, soy, celery

Valoare energetică: 4825 kJ / 1154 kcal / Energy value: 4825 kJ / 1154kcal

ceaFă de cerb cu piure de cartoFi cu truFe și  
sos de bere brună cu cimbrișor* 6, 7

deer neck with mashed potatoes and truFFles,  
wild thyme and brown beer sauce* 6, 7

74 lei
ceafă de cerb, cartofi, unt, rozmarin, usturoi, cimbrișor, trufe, bere brună, sos soia /  

deer neck, potatoes, butter, rosemary, garlic, wild thyme, truffles, brown beer, soy sauce / 430g
ALERGENI: lapte și produse derivate, soia / ALLERGENS: milk and dairy products, soy

Valoare energetică: 2282 kJ / 545 kcal / Energy value: 2282 kJ / 545 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Fel Principal
Main Course

File de somon teriyaki  
             cu leGume și orez* 4, 6, 7, 11  

teriyaki salmon Fillet with veGetables and rice* 4, 6, 7, 11

74 lei
file de somon, sos de soia, miere, ghimbir, usturoi, ciuperci, ardei, ceapă, dovlecel, orez /  

salmon fillet, soy sauce, honey, ginger, garlic, mushrooms, bell pepper, onion, courgette, rice / 450g 
ALERGENI: pește, soia, lapte și produse derivate, susan / ALLERGENS: fish, soy, milk and dairy products, sesame

Valoare energetică: 2056 kJ / 492 kcal / Energy value: 2056 kJ / 492 kcal

File de calcan cu broccoli și sos de citrice* 4, 7

turbot Fillet with broccoli and citrus sauce* 4, 7

82 lei
file de calcan, broccoli, busuioc, ulei de măsline, portocale, lămâie, unt, lemon pepper /  

turbot fillet, broccoli, basil, olive oil, oranges, lemon, butter, lemon pepper / 350g
ALERGENI: pește, lapte și produse derivate / ALLERGENS: fish, milk and dairy products

Valoare energetică: 1478 kJ / 353 kcal / Energy value: 1478 kJ / 353 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Salate
Salads

salată cu piept de rață  
sous vide* 6, 11

salad with sous vide duck breast* 6, 11

42 lei
salată verde mix, ciuperci, sos de soia, usturoi, ardei iute, piept de rață, roșii cherry /  

salad, mushrooms, soy sauce, garlic, chilli, duck breast, cherry tomatoes / 200g 
ALERGENI: soia, susan / ALLERGENS: soy, sesame

Valoare energetică: 661 kJ / 158 kcal / Energy value: 661 kJ / 158 kcal

salată cu pui marinat 3, 6, 7, 10

marinated chicken salad 3, 6, 7, 10

32 lei
salată verde mix, piept de pui, miere, maioneză, sos de soia, muștar, parmezan /  

salad, chicken breast, honey, mayo, soy sauce, mustard, parmesan / 320g
ALERGENI: lapte și produse derivate, ouă, soia, muștar / ALLERGENS: milk and dairy products, eggs, soy, mustard

Valoare energetică: 1714 kJ / 410 kcal / Energy value: 1714 kJ / 410 kcal

salată caprese cu mozzarella bocconcini 7

caprese salad with bocconcini 7

36 lei
roșii cherry, mozzarella bocconcini, ulei de măsline, busuioc, măsline /  

cherry tomatoes, bocconcini, olive oil, basil, olives / 200g
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 1738 kJ / 415 kcal / Energy value: 1738 kJ / 415 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Meniu pentru copii
Children Menu

paste cu sos de roșii 1, 3  / tomato sauce pasta 1, 3

22 lei
paste, sos de roșii, ceapă, usturoi, busuioc / pasta, tomato sauce, onion, garlic, basil / 150g 

ALERGENI: gluten, ouă / ALLERGENS: gluten, eggs  
Valoare energetică: 941 kJ / 225 kcal / Energy value: 941 kJ / 225 kcal

șnițel de pui cu piure de cartoFi* 1, 3, 7

chicken schnitzel with potato puree* 1, 3, 7

32 lei
piept de pui, ou, făină, cartofi, unt, lapte / chicken breast, egg, flour, potatoes, butter, milk / 200g

ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products
Valoare energetică: 994 kJ / 238 kcal / Energy value: 994 kJ / 238 kcal

Fish sticks și cartoFi prăjiți* 1, 3, 4  
Fish sticks with Fries* 1, 3, 4

28 lei
cod de Alaska, cartofi / Alaska cod, potatoes / 200g

ALERGENI: gluten, ouă, pește / ALLERGENS: gluten, eggs, fish.  
Valoare energetică: 1360 kJ / 325 kcal / Energy value: 1360 kJ / 325 kcal

chicken tenders și cartoFi prăjiți* 1, 3, 7 

chicken tenders with Fries* 1, 3, 7

28 lei
crispy de pui, cartofi, sos samurai / chicken crispy, potatoes, samurai sauce / 200g

ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products
Valoare energetică: 2623 kJ / 627 kcal / Energy value: 2623kJ / 627 kcal

penne quattro FormaGGi 1, 7   

32 lei
penne, parmezan, gorgonzola, cheddar, mozzarella, smântână lichidă /  

penne, parmesan, gorgonzola, cheddar, mozzarella, cream / 150g
ALERGENI: gluten, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, milk and dairy products

Valoare energetică: 1178 kJ / 281 kcal / Energy value: 1178 kJ / 281 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Desert
Dessert

tiramisu al amaretto 1, 3, 7   

32 lei
pișcoturi, Mascarpone, cafea, ouă, cacao, frișcă /  

lady fingers, Mascarpone, coffee, eggs, cocoa, cream / 150g 
ALERGENI: gluten, ouă, lapte și produse derivate / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products

Valoare energetică: 1864 kJ / 446 kcal / Energy value: 1864 kJ / 446 kcal

proFiterol cu cremă de vanilie și 
 sos de ciocolată albă cu caramel 1, 3, 70

proFiteroles with vanilla cream and  
white chocolate with caramel sauce 1, 3, 7

34 lei
făină, smântână lichidă, vanilie păstăi, ciocolată albă, zahăr, mascarpone /  

flour, cream, vanilla bean, white chocolate, sugar, mascarpone / 130g
ALERGENI: gluten, lapte și produse derivate, ouă / ALLERGENS:gluten, milk and dairy products, eggs

Valoare energetică: 3275 kJ / 783 kcal / Energy value: 3275 kJ / 783 kcal

brownie cu înGhețată de vanilie și 
 sos de caramel sărat* 1, 3, 7

brownie with vanilla ice cream and  
salted caramel sauce* 1, 3, 7

34 lei
făină, unt, cacao, ciocolată, ouă, înghețată, zahăr, esență de rom /  

flour, butter, cocoa, chocolate, eggs, ice cream, sugar, rum essence / 150g
ALERGENI: gluten, lapte și produse derivate, ouă / ALLERGENS: gluten, eggs, milk and dairy products

Valoare energetică: 3058 kJ / 731 kcal / Energy value: 3058 kJ / 731 kcal



* Produs din produs decongelat / Product from defrosted product
Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

vegetarian                picant / spicy                 tradițional

Desert
Dessert

ruladă pavlova cu unt de arahide,  
Fructe și FulGi de miGdale 3, 5, 7, 8

pavlova roll with peanut butter,  
Fruits and almond Flakes 3, 5, 7, 8

32 lei
ouă, unt de arahide, migdale, fructe de pădure, zahăr, cremă de brânză, frișcă /  
eggs, peanut butter, almonds, forest fruits, sugar, cream cheese, cream / 130g

ALERGENI: ouă, arahide și produse derivate, lapte și produse derivate, fructe cu coajă lemnoasă /  
ALLERGENS: eggs, peanuts, milk and dairy products, nuts

Valoare energetică: 2601 kJ / 622 kcal / Energy value: 2601 kJ / 622 kcal

înGhețată GolF ball* 7

GolF ball ice cream* 7

32 lei
înghețată de vanilie, ciocolată, fructe /  

vanilla ice cream, chocolate, fruits / 150g
ALERGENI: lapte și produse derivate / ALLERGENS: milk and dairy products
Valoare energetică: 1069 kJ / 255 kcal / Energy value: 1069 kJ / 255 kcal



Timpul de Preparare & Servire
SUPE 

APERITIVE 
SALATE

 
15-20 min

 
20-40 min

PASTE / RISOTTO 
PEȘTE / GRILL 

GARNITURI / DESERT

în funcție de gradul de ocupare și complexitatea preparatului,  
timpul de servire poate depăși valoarea estimată.  

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cooking & Serving Time 
SOUPS 

STARTERS 
SALADS

 
15-20 min

 
20-40 min

PASTA / RISOTTO 
FISH / GRILL 

SIDE DISH/DESSERT
 

*situations may occur, depending on the dishes complexity or the occupancy, the serving time may be 
longer. We kindly ask for your understanding!

INGREDIENTE  
informații despre ingrediente sunt disponibile la cerere;  

toate ingredientele noastre sunt proaspete și pe cât posibil, selectate din surse locale

ALERGII ALIMENTARE  
în cazul în care cunoașteți că sunteți alergic la anumite produse alimentare vă rugăm să comunicați  

cu echipa noastră de servire

MENU INGREDIENTS
information about ingredients is available upon request; all our ingredients are fresh and as much as 

possible, locally sourced

FOOD BORN ALLERGIES
if you are aware of suffering of food born allergies please advise our service team



Fragedo este brandul premium sub care consumatorii pot găsi 
produsele Transavia și care garantează pentru siguranța și calitatea 
cărnii de pui. Fragedo este alegerea perfectă pentru toți cei care își 
doresc să consume produse naturale, de calitate superioară, care 
asigură gustul și valoarea nutrițională, la cel mai înalt nivel.

Surgital unul dintre cei mai mari producători de paste proaspete 
congelate, fiind primul brand italian de paste proaspete congelate. 
Vinde peste 135 de tone de paste pe zi.

Cirio este un consorțiu italian fondat în 1856 și specializat în 
conserve (în special în sectorul roșiilor), care a atins un loc de mare 
importanță la nivel european.

Elle and Vire compania franceză produce lactate din 1945 fiind una 
dintre cele mai cunscute la nivel internațional.

Valrhona este unul dintre principalii producători de ciocolată 
gastronomică din lume. De peste 15 ani, ciocolata Valrhona se 
regăsește în lista produselor care au Certificatul de Excelență, 
obținut pe baza calității și a aprecierilor primite din partea 
consumatorilor.

Delicii culinare unice obținute cu ajutorul  :



REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/11 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI
ANEXA II

 
Substanțe care cauzează alergii sau 

intoleranțe 

1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, 
orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur sau hibrizi ai 
acestora și produse derivate).

2. Crustacee și produse derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Pește și produse derivate.
5. Arahide și produse derivate.
6. Soia și produse derivate.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză).
8. Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, alune de 

pădure, nuci, nuci Caju, nuci Pecan, nuci de 
Brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci de 
Queensland) și produse derivate.

9. Țelină și produse derivate.
10.  Muștar și produse derivate.
11.  Semințe de susan și produse derivate.
12.  Dioxidul de sulf.
13.  Lupin și produse derivate.
14.  Moluște și produse derivate.

REGULATION (EU) No 1169/2011 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL
ANNEX II

 
Substances or products causing allergies or 

intolerances 

1. Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, 
oats, spelt, kamut or their hybridised strains) 
and products thereof.

2. Crustaceans and products thereof.
3. Eggs and products thereof.
4. Fish and products thereof.
5. Peanuts and products thereof.
6. Soybeans and products thereof.
7. Milk and products thereof (including lactose).
8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts, 

cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, 
macadamia or Queensland nuts, and products 
thereof.

9. Celery and products thereof.
10. Mustard and products thereof.
11. Sesame seeds and products thereof.
12. Suphur dioxide.
13. Lupin and products thereof.
14. Molluscs and products thereof.

 


