Antreuri / Starters
Antreu vânătoresc
A Hunters’ starter

450g

- pastrame de vânat (P.C), piept de raţă afumat (P.C), babic de vânat (P.C), telemea de vacă,
brânză de burduf, caș afumat, roșii, castravete, ardei gras, salată de vinete (P.C),
zacuscă (P.C)
- smoke-dried venison meat (H.P), smoked duck-breast (H.P), venison babic (H.P), white
cheese (cow), cheese in primitive leather bag, smoked cheese, tomatoes, cucumber, red
pepper, eggplant salad (H.P), vegetables stew (H.P)

Carpaccio de cerb
Deer carpaccio

180g

- carne de cerb marinată, rucola, așchie de parmezan, reducţie de fructe de pădure
- marinated raw deer meat, rocket leaves, parmesan, forest fruits sauce reduction

Antreu vegetarian românesc
Romanian vegetarian starter

250g

- zacuscă de casă (P.C), salată de vinete de casă cu maioneză și ceapă (P.C), caş afumat,
telemea de vacă, brânză de burduf, pastă de brânză, roșii cherry, castravete, ardei gras,
ceapă verde
- homemade vegetables stew (H.P), homemade eggplant salad with mayo and chopped
onion(H.P), smoked cheese, white cheese (cow), cheese in primitive leather bag, cheese
paste, cherry tomatoes, cucumber, red pepper, green onion

Salată Caesar
Caesar salad

300g

- piept de pui, file de anșoa, chips de bacon, salată iceberg, roșii cherry, crutoane cu unt
și usturoi, parmezan, dressing
- chicken breast, anchor fillet, bacon chips, iceberg salad, cherry tomatoes, croutons with
butter and garlic, parmesan, dressing

Brânză Camembert la cuptor
Camembert cheese prepared
in the oven

150g

- potrivită cu o tentă ușoară de usturoi, rozmarin și presărat cu ulei de măsline extra virgin
- balanced perfectly with a chopped garlic clove and fresh rosemary leaves, drizzled with
extra virgin olive oil

Avocado tartar
Avocado tartare

200g

- servit cu pâine prăjită
- served with toasted bread

Creste de slănină prăjită pe pâine
cu ceapă verde și roșii
Grilled slices of homemade pork
rind on toast bread with green
onion and tomatoes

200g

Ciorbe / Soups
Ciorba zilei
Soup of the day

300g

Ciorbă de fasole cu
afumătură în pâine
Bean soup with smoked
bacon in bread crust

300g

Ciorbă țărănească de văcuță
Rustic beef soup

300g

Smântână
Sour cream

50g

Pâine (pentru 1 persoană)
Bread (for 1 person)

P.C = preparat de casă ; H.P = homemade product;

= vegetarian

Feluri principale / Main dishes
Flambaj vânătoresc “du chef”
servit cu sos vânătoresc
“Du chef” venison buckling
served with venison sauce

150g
30g
150g

-servit cu garnitură la alegerea dumneavoastră și pregătit de ospătar pe aragazul mobil
- served with a side dish of your choosing and cooked by the waiter in front of you, on the mobile

Medalion de căprioară alături
de sos de fructe de pădure
Deer medallion with
forest fruits sauce

150g
15g

Mușchiuleț de mistreț pregătit
pe grătar cu cărbuni, servit cu
sos barbeque
Wild boar fillet prepared on
charcoal grill, served with
barbeque sauce

150g
15g

Combinată vânătorească de
mistreț și căprioară servită
cu sos vânătoresc
Mix venison of wild boar and
deer served with venison sauce

150g
15g

* preparat în catitate limitată / dish prepared in a limited number

Piept de raţă gătit în vid cu sos de
fructe de pădure și mango
Sous vide duck breast bathed in
two sauces of forest fruits and
mango

150g
15g

Bulz Vânătoresc
Venison polenta cake

350g

- cârnați vânătorești, mămăliguţă, brânză de burduf, ou ochi
- venison sausages, polenta, cheese in primitive leather bag, fried egg

Cotlete de berbecuț cu sos de mentă
Lamb chops with mint sauce

200g

Mușchi de vită gătit
sous vide cu sos gravy
Beef medallion
with gravy sauce

200g

Coaste de porc pe grătar cu
cărbuni, ceapă roșie și
sos barbeque
Pork spare ribs on charcoal grill,
red onion and barbeque sauce

300g
30g
15g

Ceafă de porc pe grătar cu cărbuni
Pork nape on charcoal grill

180g

Mix de pui
Chicken mix

200g
15g

- aripioare de pui și piept de pui, servite cu sos de smântână
- chicken wings, chicken breast served with sour cream sauce

File de doradă gătit în crustă de
sare gătit cu sos de lămâie
Sea bream fillet cooked in sea salt
crust served with lemon sauce

150g
15g

File de păstrăv tras în unt
cu sos pesto și mămăliguță
Trout fillet in butter with pesto
sauce and polenta

150g
15g
150g

Tocăniță de ciuperci servită
cu mămăliguță
Mushroom stew served
with polenta

350g

Colțul copiilor / Kids corner
Șnițel vienez alături de
orez salbătic cu ciuperci de pădure
Wiener schintzel matched with
wild rice and mushrooms

250g

Strips de pui cu sos de muștar și
garnitură de cartofi prăjiți
Chicken strips with mustard sauce
accompanied by french fries

250g

Piept de pui la grătar însoțit
de cartofi prăjiți
Grilled chicken breast
with french fries

250g

Garnituri / Side dishes
Orez sălbatic cu ciuperci de pădure
Wild rice with mushrooms

120g

Păstăi de fasole verde
Pods of green beans

150g

Legume proaspete la tigaie
Fresh vegetables on the pan

150g

Cartofi vânătoreşti
Hunter’s potatoes

150g

Cartofi prăjiți
French fries

150g

Mămăliguţă
Polenta

150g

Salate acompaniament
Side salads
Salată de rucola cu roșii cherry
și parmezan
Rocket leaves with cherry tomatoes
and parmesan
Salată de ciuperci pleurotus (P.C)
Pleurotus mushrooms salad (H.P)

120g

120g

Salată de ardei copţi cu roşii (P.C)
Baked red peppers salad with
tomatoes (H.P)

120g

Salată verde, roşii, castraveţi
Lettuce, tomatoes,
cucumbers salad

120g

Salată de varză albă cu roșie
Cabbage salad with tomato

120g

P.C = preparat de casă ; H.P = homemade product

= vegetarian

Deserturi / Desserts
Moelleux au chocolat

120g / 30g

- potrivit cu îngheţată de vanilie artizanală în crustă de nucă și sos de mango
- matched with home made vanilla ice-cream in nut shell and mango sauce

Papanaşi cu dulceaţă de afine
și smântână
Cheese dumplings with
blueberries jam and sour cream

200g
30g

Clătite “Brașovene” la cuptor
”Brașov” crêpes baked in oven

150g

Tort de ciocolată albă cu sos de fructe
White chocolate cake served with
fruit sauce

150g

Clătite pufoase cu sirop de arțar
și căpșuni
Fluffy pancakes with maple syrup
and strawberries

150g

Clătite pufoase cu Nutella
Fluffy pancakes with Nutella

150g

Clătite pufoase cu înghețată de
vanilie artizanală
Fluffy pancakes with home made
vanilla ice-cream

150g

