Lunch Menu 22.90ron
Ciorbă de pui á la grec / Chicken Soup á la grecque
Supă cremă de ciuperci / Mushrooms cream soup
Ciorbă de văcuță / Beef soup
Supă cremă de cartoﬁ cu bacon crocant
Potato cream soup with crispy bacon

Stroganoff vită cu orez basmati / Beef stroganoff with basmati rice
Ficaței de pasăre cu sos de ceapă și piure de cartoﬁ
Chicken liver with onion sauce and mashed potatoes
Piept de porc cu sos de ciuperci și cartof la cuptor
Pork steak, mushroom sauce, oven baked potato
Mini schnitzele de pui cu piure de cartoﬁ
Mini chicken schnitzels with mashed potatoes
Tentacule de calamar la plită cu legume la grătar
Squid tentacles with grilled vegetables
Păstrăv la cuptor cu sos de verdețuri și cartoﬁ natur
Oven baked trout with herbs sauce and boiled potatoes
Paste cremoase cu gorgonzola, șuncă și zucchini
Creamy pasta with gorgonzola, ham and zucchini

Negresă cu înghețată / Brownie with ice cream
Ștrudel cu măr, nucă și înghețată de vanilie
Apple strudel with vanilla ice-cream
Plăcintă cu brânză dulce și staﬁde
Sweet cheese and raisins pie

Valabil de luni până vineri, între orele
12.00 PM și 5 PM.
Discount 50% pentru o limonadă clasică/
un pahar vin alb/roșu/cafea sau o bere
Gambrinus 0.5L aplicabil pentru meniurile
1 și 2

Available from Monday to Friday between
12 PM and 5 PM.
50% Discount for one classic lemonade/
a glass of white/red wine/ coffee or a 0.5L
Gambrinus beer valid for menus 1 and 2

Lunch Menu 29.9 ron
Supă cremă de usturoi cu midii / Garlic cream soup with mussels
Cremă de brocoli cu tahini, lămâie și muguri de pin cu za’atar
Broccoli soup with tahini, lemon and pine nut za’atar

Muschiuleț de porc la cuptor, piure cu trufe și mix de salate
Oven baked pork tenderloin with trufﬂed mash and mixed salads
Midii cu sos de vin alb și crostini cu unt și usturoi
Mussels in white wine sauce with butter garlic crostini

