


În cazul în care suferi de o alergie alimentară, te rugăm să soliciţi 
informaţii suplimentare înainte de efectuarea comenzii. 

Mulţumim !

Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 martie 2000



Platouri

Gustare rece tradiţională
chifteluţe din piept de pui, şunculiţă de casă afumată, 

muşchiuleţ de porc ţărănesc, cârnăciori de casă afumaţi, 

jumări, brânză de oi, ceapă roşie şi ardei iuţi
350/50/100 gr     8 lei4

Gustare câmpenească
urdă, caş, telemea, brânză de burduf, brânză de capră, mămăligă 

pe plită, roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă
300/270 gr     6 lei3

Gustare caldă tradiţională
cârnaţi de casă, chişcă moldovenească, chifteluţe, şunculiţă 

de casă afumată, pastramă de porc, bulz moldovenesc, 

mujdei, sos de hrean, ceapă roşie
250/320/80 gr     8 lei4

Selecţie de brânzeturi maturate                                            

Năsal de Ţaga, brânză frământată de Sângeorz-Băi, brânză 

maturată de Apuseni, brânză maturată de Trascău, 

brânză fermentată Horezu, nuci, fructe
400 gr     59 lei



Platouri

Platou Rustic
pulpe de pui, ceafă, muşchiuleţ, pregătite la grătar, aripioare crocante, 

cartofi rondele prăjiţi şi murături 1 salată asortată
600/300/400 gr     87 lei

Platoul casei
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
400/300/300 gr   87 lei

Platoul hangiţei 
mici, chifteluţe din piept de pui, cârnaţi, frigărui asortate, cartofi 

prăjiţi, murături asortate, sosuri: mujdei, hrean, muştar
650/300/300 gr     87 lei

Platoul pescarului
bastonaşe din şalău, file de crap, file de păstrăv, hamsii,

mămăliguţă şi sosuri: saramură, mujdei, sos pescăresc
520/300/300 gr     89 lei



Mic dejun

Caşcaval pane
200 gr     20 lei

Omletă cu şunculiţă ţărănească şi

brânză de burduf
150/100 gr     20 lei

Ouă prăjite cu jumări şi telemea
250 gr     18 lei



Preparate fără carne

Salată de vinete | Fasole bătută | Zacuscă de casă
200 gr     15 lei

Brânză de vaci, cu smântână şi mămăliguţă
200/200 gr     18 lei

Bulz ciobănesc
mămăliguţă, caş de oi, ceapă roşie, ou

300 gr     25 lei

Sărmăluţe din orez şi ciuperci, 

cu mămăliguţă şi ardei iute
225/200 gr     27 lei

Hribi cu smântână | prăjiţi, cu mămăliguţă
200/200 gr     39 lei

Chifteluţe din ciuperci, cu pilaf
200/200 gr    25 lei

Mici vegetali, cu cartofi prăjiţi
200/150 gr     32 lei

Tocăniţă de legume, cu mămăliguţă
morcov, ardei gras, roşii, vinete, dovlecei, conopidă

300/200 gr     21 lei

Fasole prăjită
300 gr     18 lei



Salate

Salată cu piept de pui
piept de pui, telemea, salată verde, roşii, 

castraveţi, ardei gras, ceapă
450 gr     8 lei2

Salată Vitamina
varză albă, roşii, morcovi, sfeclă roşie, 

mere, stafide, nuci, maioneză
450 gr     22 lei

Salată ţărănească
roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă,

salată verde, măsline, cartofi, ou
450 gr     22 lei

Salata păstorului
roşii, castraveţi, ceapă, salată verde, telemea

450 gr     22 lei



Ciorbe | Borsuri | Supe

Borş ţărănesc de găină cu tăiţei de casă
60/390 gr     17 lei

Borş ţărănesc de văcuţă
60/390 gr     18 lei

Borş de fasole cu afumătură
40/410 gr     17 lei

Borş ţărănesc de legume
450 gr     15 lei

Borş de cartofi cu costiţă afumată
100/350 gr     17 lei

Ciorbă de burtă
100/350 gr     18 lei

Ciorbă de ciuperci Pleurotus
100/350 gr     18 lei

Ciorbă rădăuţeană
100/350 gr     18 lei

Ciorbă de perişoare
60/390 gr     17 lei

Supă de pui
60/390 gr     17 lei

servite cu smântână si ardei iute 
,

,



Preparate din pui

Pui la ceaun cu mămăliguţă şi mujdei
300/200/50 gr     33 lei

Pui cu smântână�şi mămăliguţă
400/200 gr     33 lei

Aripioare crocante la ceaun
250 gr     22 lei

Ostropel de pui cu mămăliguţă
150/150/200 gr     33 lei

Saramură din piept de pui cu mămăliguţă
300/200 gr     30 lei

Tocăniţă din piept de pui cu mămăliguţă
300/200 gr    30 lei

Piept | pulpe la grătar
250 gr     23 lei

Ficăţei la tigaie 1 la grătar
200 gr     21 lei



Preparate din peste

Crap prăjit, cu mămăliguţă şi mujdei
200/200/100 gr     37 lei

Saramură de crap, cu mămăliguţă
300/200 gr     37 lei

Biban la grătar
250 gr     37 lei

Saramură de biban cu mămăliguţă
350/200 gr     44 lei

Păstrăv la grătar
250 gr     32 lei

Saramură de file de păstrăv cu mămăliguţă
300/200 gr     37 lei

File de păstrăv la cuptor servit cu sos de roşii 
şi cartofi rumeniţi cu unt şi mărar

200/50/150 gr     37 lei

Hamsii la ceaun
150 gr     20 lei

File de şalău pane cu sos de lămâie, unt şi verdeţuri
şi  garnitură de cartofi la cuptor

200/150 gr     39 lei

Şalău la grătar
300 gr     36 lei

Scrumbie pe plită (de sezon)
100 gr     18 lei

,



Preparate din vită

Tocăniţă de văcuţă cu mămăliguţă
300/200 gr     36 lei

Viţel picant cu legume la cuptor
200/150 gr     44 lei

Rasol de vită cu legume şi sos de hrean
morcovi, elină, cartofi, fasole verdeţ

200/250 gr     39 lei

Muşchi de vită la grătar
200 gr     59 lei



Preparate din oaie

Pastramă de oaie cu mămăliguţă şi brânză de burduf
200/200/100 gr     54 lei

Tocăniţă picantă de berbecuţ cu mămăliguţă 

şi murături asortate
200/200/100 gr     36 lei

Bulz ţărănesc
mămăliguţă, brânză de burduf, pastramă de oaie, cârnaţi de casă

460 gr     42 lei



Preparate din porc

Tochitură moldovenească
carne de porc, cârnaţi, ou, brânză de burduf, mămăligă

280/200 gr     36 lei

Sărmăluţe învelite în foi de varză şi viţă de vie, cu 
mămăliguţă, costiţe de purcel, smântână şi ardei iute

250/200 gr     30 lei

Costiţe de purcel la ceaun cu cartofi ţărăneşti şi
mujdei cu smântână şi mărar

300/200/100 gr     43 lei

Muşchiuleţ de porc la tigaie însoţit de
cartofi cu brânză la cuptor şi murături 

200/300/150 gr     43 lei

Tigaie încinsă
cartofi rondele prăjiţi, ceapă roşie, roşii, şunculiţă, ouă, caşcaval

330 gr     33 lei

Fasole prăjită cu costiţă afumată şi murături
300/150 gr    33 lei

Pârjoale moldoveneşti cu piure de cartofi
200/200 gr    30 lei

Mici cu cartofi prăjiţi
200/150 gr     28 lei

Varză călită cu şunculiţă afumată şi mămăliguţă
200/200 gr     28 lei

Ceafă | muşchiuleţ | cotlet de porc la grătar
200 gr     25 lei



Garnituri

Cartofi prăjiţi / rondele prăjiţi
200 gr     8 lei

Cartofi rumeniţi la cuptor, cu unt şi mărar
200 gr     9 lei

Cartofi feliaţi, copţi pe plită
200 gr     9 lei

Cartofi ţărăneşti
cartofi, şunculiţă, ceapă

200 gr     10 lei

Piure din cartofi
200 gr     9 lei

Legume la grătar
dovlecei, roşii, vinete, ardei gras, rondele de ceapă, ciuperci, morcov

200 gr     12 lei

Pilaf
200 gr     9 lei

Varză călită
200 gr     9 lei

Adaugă sosul preferat la preparatele alese:
Mujdei  | Mujdei cu roşii  |  Sos de smântână cu usturoi

Sos picant de roşii, busuioc şi ardei iute
Sos de hrean | Sos de hrean cu smântână
Sos de roşii cu busuioc  | Sos de pătrunjel

Sos pescăresc
100 gr



Salate de însotire

Salată de varză albă
200 gr     7 lei

Salată asortată
200 gr    9 lei

Murături

castraveţi | gogonele | pepene | varză
200 gr     7 lei

Salată de sfeclă roşie şi hrean
200 gr     9 lei

Salată de ardei copţi 
200 gr     10 lei

Salată cu roşii şi brânză telemea
250 gr     10 lei

,



Felurite

Pâine de casă
150 gr     3 lei

Turte ţărăneşti
150 gr     3 lei

Mămăliguţă
200 gr     3 lei

Smântână
50 gr     3 lei

Ardei iute
1 buc.     1 leu



Desert

Papanaşi cu gem şi smântână
230 gr     20 lei

Colţunaşi
200 gr     16 lei

Clătite cu nucă şi miere de albine | gem | cremă 
de ciocolată

260 gr     15 lei

Clătite cu urdă | brânză şi stafide
200 gr     15 lei

Cremă de zahăr ars
300 gr     14 lei

Plăcintă
mere | brânză | dovleac

200 gr     14 lei

Plăcintă cu măr şi miez de nucă
200 gr     15 lei

Alivancă
300 gr     14 lei

Îngheţată asortată
ciocolată  fructe| mentă | vanilie |

200 gr     14 lei



Meniu pentru copii

Supica piticilor
supă de legume

250 gr     10 lei

Supica fermecată
supă de pui

50/200 gr     12 lei

Gustarea şoimuleţului
bastonaşe de pui cu sos de roşii

0  gr     22 lei15 /100

Gustarea bursucului 
crochete de caşcaval

0 gr     18 lei15

Dejunul vulpiţei 
şniţel de pui cu cartofi aurii

0  gr     25 lei15 /150

Dejunul ursuleţului 
bastonaşe de şalău cu cartofi natur

0  gr     30 lei15 /100

Desertul căpriţei
macaroane cu brânză

 gr     15 lei200

Dulcele pisicului
griş cu lapte

 gr     10 lei200



Bar



Tării

Afinată
40 ml     9 lei

Afinată Zetea
40 ml     18 lei

Pălincă
cireşe 1 gutui

40 ml     32 lei

Pălincă de prune
40 ml     13 lei

Rachiu de pere
40 ml     23 lei

Ţuică
40 ml     9 lei

Ţuică de Zetea
40 ml     18 lei

Vinars Brâncoveanu (XO)
40 ml     26 lei

Vişinată
40 ml     9 lei

Vişinată Zetea
40 ml     18 lei



Vin spumant

Spumant Muscat
Bucium, Muscat Ottonel, dulce

750 ml     50 lei

Madame Bleu
Hermeziu, Chardonnay, demisec

750 ml     70 lei

Crâmpoşie Selecţionată
Ştirbey, Crâmpoşie Selecţionată, extrabrut

750 ml     1 0 lei9



Vin la pahar

Domenii
Casa de Vinuri Cotnari, Busuioacă de Bohotin, demisec

50 ml     4 lei1 1

Domenii
Casa de Vinuri Cotnari, Fetească Neagră, sec

50 ml     5 lei1 1

Domenii
Casa de Vinuri Cotnari, Tămâioasă Românească, demisec

50 ml      lei1 12

Aligote
Gramma, Aligote, sec

150 ml     14 lei

Conacul Ambrozy
Recaş, Sauvignon Blanc, dulce 

75 ml     18 lei



Vin alb

Nativus
Avereşti, Zghihară de Avereşti, sec

750 ml     70 lei

Fresca
Bucium, Fetească Albă, demisec

750 ml      lei60

Premium
Budurească, Chardonnay, sec

750 ml      lei80

Premium Fume
Budurească, Sauvignon Blanc-Chardonnay-Pinot Gris, sec

750 ml     80 lei

Domenii
Casa de Vinuri Cotnari, Tămâioasă Românească, demisec

750 ml     60 lei

Principesa Margareta
Domeniul Coroanei, Chardonnay-Pinot Gris-Viognier, sec

750 ml     160 lei

Aligote
Gramma, Aligote, sec

750 ml     70 lei

Scrisori
Hermeziu, Chardonnay-Sauvignon Blanc, sec

750 ml     60 lei

Fetească Regală
Liliac, Fetească Regală, sec

750 ml     80 lei

Pinot Gris
Liliac, Chardonnay-Pinot Gris, sec

750 ml     100 lei



Vin alb

Rusalcă Albă
Oprişor, Chardonnay-Sauvignon Blanc-Pinot Gris-Riesling, sec

750 ml     115 lei

Riserva
Panciu, Şarbă, demisec

750 ml     60 lei

Sauvignon de Purcari
Purcari, Sauvignon Blanc, sec

750 ml     70 lei

Conacul Ambrozy
Recaş, Sauvignon Blanc, dulce

375 ml     90 lei

Sole
Recaş, Fetească Regală, sec

750 ml     110 lei

Solo Quinta
Recaş, Chardonnay-Fetească Regală-Muscat 

Ottonel-Negru de Drăgăşani-Sauvignon Blanc, sec
750 ml     1  lei60

Chardonnay
Sâmbureşti, Chardonnay, sec

750 ml     65 lei

Crâmpoşie Selecţionată
Ştirbey, Crâmpoşie Selecţionată, sec

750 ml     100 lei

Special Reserve
Tohani, Fetească Albă, demisec 

750 ml     60 lei



Vin rosé

Nativa
Avereşti, Busuioacă de Avereşti, demidulce

750 ml     85 lei

Premium Rose
Budurească, Merlot-Pinot Noir-Shiraz, sec

750 ml     80 lei

Domenii
Casa de Vinuri Cotnari, Busuioacă de Bohotin, demisec

750 ml     70 lei

Freamăt
Catleya, Merlot-Syrah-Cabernet Sauvignon, sec

750 ml     70 lei

Prestige
Domeniul Coroanei, Tămâioasă Roză, demidulce

750 ml     120 lei

Cuvee Experience
Domeniul Bogdan, Merlot-Pinot Noir, organic, sec

750 ml     80 lei

C’est soir
Hermeziu, Cabernet Sauvignon, sec

750 ml     85 lei

Pinot Noir
Liliac, Pinot Noir, sec

750 ml     90 lei

Charme de la Mer
M1. Crama Atelier, Traminer, demisec

750 ml     75 lei

Rose de Purcari
Purcari, Cabernet Sauvignon-Merlot-Rară Neagră, sec

750 ml     80 lei

Muse
Recaş, Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon-Cadarcă, demisec

750 ml     110 lei



Vin rosu,

Poem
Bucium, Cabernet Sauvignon-Fetească Neagră-Merlot, sec

750 ml     80 lei

Premium Zenovius
Budurească, Cabernet Sauvignon-Shiraz, sec

750 ml      lei80

Domenii
Casa de Vinuri Cotnari, Fetească Neagră, sec

750 ml     75 lei

Iacob
Davino, Cabernet Sauvignon-Fetească Neagră, sec

750 ml     0 lei12

Scrisori
Hermeziu, Fetească Neagră-Cabernet Sauvignon, sec

750 ml     60 lei

Lupi
Gitana, Cabernet Sauvignon-Merlot-Saperavi, sec

750 ml     1 0 lei8

Drăgaică Ro ieş
iOprişor, Pinot Noir-Sh raz-Merlot-Cabernet Sauvignon, sec

750 ml     120 lei



Vin rosu,

Rară Neagră de Purcari
Purcari, Rară Neagră, sec

750 ml      lei80

Cuvee Uberland
Recaş, Cabernet Sauvignon-Merlot, sec

750 ml    1 0 le8 i

Cabernet Sauvignon
Sâmbureşti, Cabernet Sauvignon, sec

750 ml      lei70

Negru de Drăgă aniş
Ştirbey, Negru de Drăgăşani, sec

750 ml    1  lei25

Apogeum
Tohani, Fetească Neagră, sec

750 ml    270 lei

Special Reserve
Tohani, Fetească Neagră, sec

750 ml     0 lei6



Bere

-draft (de sezon)-
Bucur

 ml     1  lei400 2

Capra Noastră
330 ml     15 lei

Grimbergen Blanche
330 ml     14 lei

Kronenbourg 1664 Blanc
330 ml     14 lei

-artizanală-
Capra noastră

triplă, IPA
330 ml     18 lei

Cearfisă
500 ml     16 lei

Nemţeana
500 ml     16 lei

�Şapte Coline
triplu H, pils

500 ml     18 lei

-albă-
Nenea Iancu

500 ml     16 lei



Bere

-blondă-
Ciuc

500 ml     10 lei

Silva
500 ml     12 lei

Ursus
500 ml     10 lei

-brună-
Silva

500 ml     14 lei

-fără alcool-
 Ciuc Radler

500 ml     11 lei

Ursus
500 ml     10 lei

-cidru-
Cidru Mândru

330 ml     10 lei

Floricele de porumb gătite la ceaun
150 gr     10 lei

Miez de nucă prăjit
100 gr     14 lei



Răcoritoare

Apă minerală
Dorna 1 Izvorul Alb

330 ml     7 lei
750 ml     13 lei

Cappy nectar
portocale 1 piersici 1 pere 1 portocale roşii

250 ml      lei10

Coca Cola 1 Fanta 1 Sprite 1 Schweppes
250 ml     8 lei

Limonadă
suc natural de lămâie, apă plată, sirop din 
trestie de zahăr 1 miere de albine, mentă

500 ml     14 lei

Limonadă cu cătină
suc natural de lămâie, suc natural de cătină, apă plată,

 sirop din trestie de zahăr 1 miere de albine, mentă
500 ml     16 lei

Limonadă cu sirop de soc
suc natural de lămâie, sirop de soc, apă plată,

 sirop din trestie de zahăr 1 miere de albine, mentă
500 ml     15 lei

Suc proaspăt
portocale 1 grapefruit

250 ml     14 lei



Cafea | Ceai

Cafea dublă
4 lei1

Cafea cu cremă de lapte
2 lei1

Cafea mică
8 lei

Ceai organic
2 lei1

Ciocolată caldă
cu cremă de lapte

2 lei1
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