Meniu

Specialitatea casei
Tochitură moldovenească

29 lei
280/200 gr
carne de porc, cârnați, ou, brânză de burduf, mămăliguță

Sărmăluțe învelite în foi de varză și viță de vie,
cu mămăliguță, costițe de purcel, smântână și
ardei iute 23 lei 250/200 gr
Tigaie încinsă

25 lei 330 gr
cartoﬁ rondele prăjiți, ceapă roșie, roșii, șunculiță, ouă, cașcaval

Pastramă de oaie cu mămăliguță și
brânză de burduf 49 lei 200/200/100 gr
Tocăniță picantă de berbecuț cu mămăliguță
și murături asortate 35 lei 200/200/100 gr
Bulz țărănesc

35 lei
460 gr
mămăliguță, brânză de burduf, pastramă de oaie, cârnați de casă

Cârnați picanți cu varză călită și mămăliguță
28 lei

200/200/200 gr

Medalion Rustic

38 lei 300 gr
mușchi de vită, piept de pui, mușchiuleț de porc, cașcaval, roșii, ciuperci

Frigărui asortate

22 lei 300 gr
cotlet de porc, piept de pui, roșii, ardei gras, ceapă roșie

Note:
Ultima comandă la bucătărie se preia cel târziu la ora 23:00.
Preparatele de bucătărie pot conține gluten și substanțe alergenice.
Prețurile preparatelor de bucătărie conțin T.V.A. 5%.

Platouri
Gustare rece tradițională 42 lei 350/50/100 gr
chiﬅeluțe din piept de pui, șunculiță de casă afumată, mușchiuleț de porc țărănesc,
cârnăciori de casă afumați, jumări, brânză de oi, ceapă roșie și ardei iuți
Gustare câmpenească 32 lei 300/270 gr
urdă, caş, telemea, brânză de burduf, brânză de capră, mămăligă
pe plită, roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă
Gustare caldă tradiţională 42 lei 250/320/80 gr
cârnaţi de casă, chişcă moldovenească, chiﬅeluţe, şunculiţă de casă afumată,
pastramă de porc, bulz moldovenesc, mujdei, sos de hrean, ceapă roşie
Ciolan afumat

78 lei 1000/500/400 gr
ciolan afumat, varză călită, mămăliguţă

Platou Rustic 78 lei 600/300/400 gr
pulpe de pui, ceafă, muşchiuleţ, pregătite la grătar, aripioare crocante,
cartoﬁ rondele prăjiţi şi murături/salată asortată
Platoul casei 78 lei 400/300/300 gr
piept de pui, cotlet de porc, muşchi de vită, mititei, cârnăciori,
pregătite la grătar, cartoﬁ la cuptor cu unt şi mărar, salată de
ardei copţi, salată de sfeclă roşie cu hrean
Platoul pescarului

79 lei
520/300/300 gr
bastonaşe din şalău, ﬁle de crap, ﬁle de păstrăv, hamsii,
mămăliguţă şi sosuri: saramură, mujdei, sos pescăresc

Platoul hangiţei 78 lei 650/300/300 gr
mici, chiﬅeluţe din piept de pui, cârnaţi, frigărui asortate, cartoﬁ
prăjiţi, murături asortate, sosuri: mujdei, hrean, muştar

Mic dejun
Caşcaval pane

15 lei 200 gr

Omletă cu şunculiţă ţărănească şi
brânză de burduf 17 lei 150/100 gr
Ouă prăjite cu jumări şi telemea

17 lei

250 gr

Preparate fără carne
Salată de vinete | Fasole
bătută | Zacuscă, pregătite în casă

14 lei

200 gr

Brânză de vaci cu smântână şi mămăliguţă
15 lei

200/200 gr

Bulz ciobănesc

16 lei 300 gr
mămăliguță, caș de oi, ceapă roșie, ou

Sărmăluţe din orez şi ciuperci,
cu mămăliguţă şi ardei iute 18 lei 225/200 gr
Hribi cu smântână | prăjiţi, cu mămăliguţă
35 lei

200/200 gr

Chifteluţe din ciuperci, cu pilaf

19 lei

200/200 gr

Tocăniţă de legume, cu mămăliguţă

15 lei 300/200 gr
morcov, ardei gras, roşii, vinete, dovlecei, conopidă

Iahnie de fasole

15 lei

300 gr

Clătite la cuptor, cu brânză și spanac
Tocană de ghebe, cu mămăliguță
Mâncărică de cartofi
Tocăniţă de mazăre

25 lei

17 lei
15 lei

18 lei

400/200 gr

400 gr
300 gr

200 gr

Salatele casei
Salată cu piept de pui

19 lei 450 gr
piept de pui, telemea, salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă

Salată Vitamina

14 lei 450 gr
varză albă, roşii, morcovi, sfeclă roşie, mere, staﬁde, nuci, maioneză

Salată ţărănească

15 lei 450 gr
roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă, salată verde, măsline, cartoﬁ, ou

Salata păstorului

14 lei 450 gr
roşii, castraveţi, ceapă, salată verde, telemea

Salată cu cartofi

14 lei 400 gr
cartoﬁ, măsline, ceapă roșie, ardei gras, salată verde

Salată cu file de păstrăv afumat

25 lei 450 gr
păstrăv afumat, ţelină, morcov, măr, măsline, ceapă

Ciorbe | Borșuri | Supe
servite cu smântână și ardei iute

Borş ţărănesc de găină cu tăiţei de casă
Borş ţărănesc de văcuţă

16 lei

Borş de fasole cu afumătură
Borş ţărănesc de legume

Ciorbă de burtă

16 lei

Ciorbă rădăuţeană

12 lei

Ciorbă de perişoare
Supă de pui

14 lei

40/410 gr
450 gr

15 lei

100/350 gr

16 lei
15 lei

60/390 gr

60/390 gr

15 lei

Borş de cartofi cu costiţă afumată

15 lei

100/350 gr
60/390 gr

60/390 gr

100/350 gr

Preparate din pui
Pui la ceaun cu mămăliguţă şi mujdei
Pui cu smântână şi mămăliguţă

28 lei
27 lei

Aripioare crocante la ceaun

300/200/50 gr
400/200 gr

20 lei

Saramură din piept de pui cu mămăliguţă
Tocăniţă din piept de pui cu mămăliguţă
Piept de pui cu şunculiţă şi ciuperci

250 gr
27 lei

300/200 gr

27 lei
28 lei

300/200 gr
200/200 gr

Tocăniţă din piept de pui cu mazăre
servită cu mămăliguţă 26 lei 300/200 gr
Piept | pulpe la grătar

20 lei

Ficăţei la tigaie | la grătar

18 lei

250 gr
200 gr

Preparate din pește
Crap prăjit, cu mămăliguţă şi mujdei

35 lei

200/200/100 gr

Saramură de crap cu mămăliguţă

35 lei

300/200 gr

File de şalău pane cu sos de lămâie, unt şi verdeţuri
şi garnitură de cartofi la cuptor 36 lei 200/150 gr
File de păstrăv la cuptor servit cu sos de roşii
şi cartofi rumeniţi cu unt şi mărar 35 lei 200/50/150 gr
Hamsii la ceaun
Păstrăv la grătar
Şalău la grătar

16 lei

200 gr

15 lei
35 lei

100 gr
300 gr

Scrumbie pe plită (de sezon)

17 lei

100 gr

Preparate din vită
Tocăniţă de văcuţă cu mămăliguţă

29 lei

300/200 gr

Viţel picant cu legume la cuptor

42 lei

200/150 gr

Rasol de vită cu legume şi sos de hrean

morcovi, țelină, cartoﬁ, fasole verde

36 lei

Antricot de vită servit cu legume la grătar
Muşchi de vită la grătar

56 lei

200/250 gr

36 lei
200 gr

200/150 gr

Preparate din porc
Costiţe de purcel la ceaun cu cartofi ţărăneşti şi
mujdei cu smântână şi mărar 38 lei 300/200/100 gr
Muşchiuleţ de porc la tigaie însoţit de
cartofi cu brânză la cuptor şi murături 38 lei 200/300/150 gr
Pârjoale moldoveneşti cu piure de cartofi
27 lei

200/200 gr

Mici cu cartofi prăjiţi

25 lei

200/150 gr

Fasole bătută, cu şunculiţă şi muşchiuleţ de porc
35 lei

200/100/100 gr

Varză călită cu şunculiţă afumată şi mămăliguţă
21 lei

200/200 gr

Iahnie de fasole cu costiţă afumată și murături
25 lei

250/150/150 gr

Ceafă | cotlet | muşchiuleţ de porc la grătar
23 lei

200 gr

Garnituri
Cartofi prăjiţi / rondele prăjiţi

6 lei

200 gr

Cartofi rumeniţi la cuptor, cu unt şi mărar
Cartofi feliaţi, copţi pe plită

6 lei

7 lei

200 gr

200 gr

Cartofi ţărăneşti

8 lei 200 gr
cartoﬁ, şunculiţă, ceapă

Piure din cartofi

7 lei

200 gr

Legume la grătar

10 lei 200 gr
dovlecei, roşii, vinete, ardei gras, rondele de ceapă, ciuperci, morcov

Ciuperci de pădure prăjite

23 lei

Ciuperci la grătar

10 lei

Pilaf

200 gr

7 lei

Varză călită

7 lei

200 gr

200 gr

200 gr

Sosuri
100 gr
Te invităm să adaugi sosurile preferate
la preparatele dorite
Mujdei / Mujdei cu roşii
Sos picant de roşii, busuioc şi ardei iute
Sos de hrean / Sos de hrean cu smântână
Sos pescăresc
Sos de roşii cu busuioc
Sos de smântână cu usturoi
Sos de pătrunjel

Salate
Salată de varză albă
Salată asortată

6 lei
7 lei

Castraveţi muraţi

200 gr
200 gr

6 lei

200 gr

Murături asortate (de sezon)
Pepene murat (de sezon)

6 lei
6 lei

Salată de sfeclă roşie şi hrean
Salată de ardei copţi

200 gr

200 gr
7 lei

9 lei

200 gr

200 gr

Salată cu roşii şi brânză telemea

8 lei

250 gr

Salată de varză murată (de sezon)

6 lei

200 gr

Felurite
Pâine de casă

2 lei

Turte ţărăneşti
Mămăliguţă
Smântână

1 leu
2 lei

2 lei

Ardei iute

150 gr
100 gr
200 gr
50 gr

1 leu

Desert
Papanaşi cu gem şi smântână
Colţunaşi

12 lei

14 lei

230 gr

200 gr

Clătite cu nucă şi miere de albine | gem | cremă
de ciocolată 12 lei 260 gr
Clătite cu urdă | brânză şi stafide
Cremă de zahăr ars

10 lei

12 lei

200 gr

300 gr

Plăcintă

10 lei
200 gr
mere | brânză | dovleac

Plăcintă cu măr şi miez de nucă
Alivancă

10 lei

Găluşte cu prune
Îngheţată asortată

12 lei

300 gr
12 lei

200 gr

10 lei 200 gr
ciocolată | mentă | vanilie | fructe

200 gr

Meniu pentru copii
Supica piticilor

7 lei
supă de legume

Supica fermecată

7 lei
supă de pui

250 gr

50/200 gr

Gustarea şoimuleţului

16 lei 150/100 gr
bastonaşe de pui cu sos de roşii

Gustarea bursucului

10 lei
crochete de caşcaval

150 gr

Dejunul vulpiţei

17 lei 150/150 gr
şniţel de pui cu cartoﬁ aurii

Dejunul ursuleţului

26 lei 150/100 gr
bastonaşe de şalău cu cartoﬁ natur

Desertul căpriţei

12 lei
macaroane cu brânză

Dulcele pisicului
griş cu lapte

7 lei

200 gr

200 gr

