
Notă: În atenția persoanelor cu intoleranțe sau alergii la anumite produse, procizăm faptul că acestea sunt prezente în 
majoritatea preparatelor noastre, dar sunt evidențiate în cuprinsul meniului pentru protecția consumatorilor.

Antipasto

pâine prăjită, roșii cubulețe, oregano, busuioc, usturoi, pătrunjel, ulei de măsline, parmesan
Bruschette con Pomodoro / 300 gr9,50 lei

pâine prăjită, ulei de măsline, usturoi, roșii cubulețe, anchois, busuioc și oregano
Bruschette con Pomodoro e Acciughe / 300 gr16,00 lei

pâine crocantă, ton, capere, roșii cherry, cimbrișor, salată, ulei de măsline aromat cu portocală
Crostini Tonno / 350 gr16,00 lei

pâine prăjită cu brânză mozzarella, roșii și oregano
Bruschette con Mozzarella / 150 gr12,50 lei

pâine crocantă, cremă de brânză, somon afumat, cimbrișor și ulei de măsline aromat cu portocală
Crostini al Salmone / 200 gr17,00 lei

pâine prăjită, brânză mozzarella, anchois
Crostini con Acciughe / 200 gr15,00 lei

pâine prăjită, unt, brânză mozzarella, prosciuto crudo și roșii
Crostini al Prosciuto / 200 gr16,00 lei

brânză italiană cu interior cremos de smântână, roșii cherry, busuioc și ulei de măsline
Burrata con Pomodorini e Basilico 250/ 100 gr29,50 lei

roșii cu brânză mozzarella și busuioc, salată verde și ulei de măsline
Mozzarella alla Caprese / 250 gr18,50 lei

mușchi de vită crud cu parmesan, rucola, roșii cherry, ulei de măsline și aceto balsamico
Carpaccio di Manzo / 250 gr36,50 lei

caracatiță, ulei picant, măsline, roșii cherry, piper boabe, usturoi, ardei roșu și pătrunjel
Polipo Aglio e Olio  (aperitiv cald) / 300 gr38,50 lei

tocăniță de rapane* cu sos de roșii, vin, ciuperci și verdeață
Stufato di Lumache  (aperitiv cald) / 300 gr39,50 lei

rapane (melci marini), ulei picant,măsline, roșii cherry, piper boabe, usturoi, ardei roșii și pătrunjel
Lumache Aglio e Olio   (aperitiv cald) / 300 gr38,50 lei

prosciuto crudo, parmesan, mozzarella caprese, salam italian, prosciutto cotto, brânză fermentată de oaie, brânză brie, roșii uscate, carcio, măsline kalamata, brânză de capră

Antipasti del ”Gallo Nero” pentru 2 persoane / 750 gr

/ 600 gr

64,00 lei

Piatto di formaggi 67,00 lei

carne de vițel Black Angus, mușchi de vită și pancetta, brânză cheddar, pancetta crocantă, sosuri speciale (muștar Dijon, smântână, pastă ardei, maioneză) și chipsuri de carto

Mini Burgeri Black Angus / 300/150/50 gr39,00 lei

pâine toast prăjită, piept de curcan la grătar, salată verde, bacon crocant, roșii, castraveți, ou ert, maioneză și muștar + carto prăjiți
Sandwich Club / 350/150/50gr28,50 lei

Burger/ Sandwich

*produse decongelate



*produse decongelate

salată verde fel de fel aromată cu portocală și muguri de pin, brânză de capră La Colline, pastramă de rață, meură și crutonașe aromate
Salata Pariana / 400 gr37,50 lei

salată verde, fel de fel, roșii cherry, pancetta crocantă, brânză de capră în crustă de panko, sos cu parmesan și anchois, crutoane
Insalata di formaggio di capra / 300 gr31,50 lei

salată verde, roșii cherry, sos cu parmesan și anchois, scali de parmesan, creveți, lipie
Caesar salad con gamberetti / 300 gr36,00 lei

caracatiță* trasă în unt cu ceapă roșie, carto, roșii cherry și rucola
Insalata di Polipo con Patate / 300 gr41,00 lei

salată verde, ceapă, roșii, castraveți, ardei gras, măsline și telemea de vacă
Insalata Greca / 400 gr21,00 lei

salată verde, sos dulce-acrișor, nuci, pastramă din piept de rață la grătar, ou și crutoane
Insalata Genaro / 400 gr32,50 lei

mușchi de vită feliat, salată verde, parmesan, roșii și ulei de măsline, usturoi, ardei iute, rozmarin, lipie
Stracetti con Insalata e Parmigiano / 400 gr45,00 lei

salată verde fel de fel, ton, măsline, ou și porumb, mere verzi, portocală, crutoane
Insalata al Tonno / 400 gr32,00 lei

salată verde, ceapă, morcov, roșii, castraveți și piept de pui ambat cu coniac, unt, lămâie, pătrunjel, lipie
Insalata al Pollo / 400 gr27,50 lei

Salată verde, roșii cherry, ou, crutoane, piept de pui, anșoa și parmesan
Insalata Caesar / 400 gr29,50 lei

Insalata

supă de roșii cu smântână și busuioc proaspăt
Zuppa di Pomodoro / 450 gr14,00 lei

Zuppa di Pesce con Frutti di Mare / 400/60 gr27,00 lei

supă cremă de legume (conține țelină, carto, morcovi, ceapă)
Crema di Minestra di Verdura / 450 gr14,00 lei

Zuppa Mediteraneană
roșii cherry, țelină, busuioc, pește și fructe de mare*, carto

/ 550 gr41,00 lei

Zuppa



paste de casă cu piept de rață, ciuperci, sos de roșii, smântână și pătrunjel
Tagliatelle con Petto d’Anatara / 350 gr33,50 lei

paste de casă cu cremă de tartufo negru și mânătărci în coșuleț de parmesan
Tagliatelle Tartufo con Funghi Porcini / 400 gr44,50 lei

paste de casă cu ton, smântână și pătrunjel
Tagliatelle con Tonno e Panna / 350 gr29,50 lei

paste de casă cu cozi de Gamberi*, dovlecel și sos de șampanie cu smântână
Tagliatelle con Coda di Gamberi e Zucchini / 350 gr39,50 lei

paste de casă cu piept de pui, sos de roșii și usturoi
Tagliatelle con Pollo / 350 gr28,50 lei

paste cu mozarella, brie, cașcaval, parmesan și smântână
Penne con 4Formaggi / 400 gr28,00 lei

paste cu prsciuto crudo, șuncă presată, smântână, mascarpone, brânză parmesan și gorgonzola
Penne Delia / 400 gr31,00 lei

paste de casă cu somon, sos de roșii, smântână și usturoi
Tagliatelle all Salmone / 350 gr31,00 l ei

paste de casă cu sos de roșii, mușchiuleț de vită și usturoi
Tagliatelle “Gallo Nero” / 350 gr33,50 lei

paste de casă cu ciuperci, smântână, parmesan și coniac
Tagliatelle All Funghi / 350 gr24,00 lei

paste de casă cu creveți, unt, roșii cherry, usturoi, verdeață și sos pesto
Tagliatelle con gamberi e pesto / 350 gr39,50 lei

paste cu bacon, smântână, ou și parmesan
Spaghetti Alla Carbonara / 400 gr27,00 lei

paste cu usturoi, ardei iute, verdeață, mușchiuleț de vițel și roșii cherry
Spaghetti Aglio Olio con Vitello / 400 gr39,00 lei

Ragu d’anatra con tagliatelle / 350 gr33,50 lei
paste de casă cu carne de rață, roșii, ceapă, vin, țelină

paste cu scoici, creveți*, usturoi, unt, lămâie, vin, parmesan și pătrunjel 
Tagliatelle con Cozze e gamberi / 350 gr39,50 lei

paste cu fructe de mare*, usturoi, bețe de țelină, ardei iute, roșii proaspete și pătrunjel
Spaghetti con Frutti di Mare / 450 gr41,00 lei

paste de casă cu cremă de tartufo negru în coșuleț de parmesan
Tagliatelle Tartufo / 350 gr41,50 lei

paste, usturoi, bețe de țelină, ardei iute, sos de roșii și pătrunjel
Penne All’ Arrabbiata / 400 gr19,50 lei

paste, usturoi, ardei iute, ulei de măsline și pătrunjel
Spaghetti Aglio Olio e Peperoncini / 400 gr18,00 lei

paste cu sos de carne
Spaghetti con Ragu Napoletano / 400 gr28,50 lei

Pasta

*produse decongelate



paste de casă umplute cu brânză burrata, sos de unt cu cașcaval și busuioc
Ravioli con burrata / 250 gr29,50 lei

paste cu smântână, sos de roșii, mozzarella, ciuperci, sos de carne și șuncă presată la cuptor
Penne All Forno / 500 gr28,50 lei

Pasta al Forno e Pasta Ripiena

paste cu sos de carne, mozarella și roșii la cuptor
Lasagna con Ragu Napoletano / 500 gr29,00 lei

orez alb cu unt și șofran
Risotto con Zafferano / 200 gr14,50 lei

orez alb cu brânză parmesan și unt
Risotto alla Parmiggiana / 200 gr18,50 lei

orez cu legume, unt, parmesan și pătrunjel
Risotto Primavera / 250 gr23,00 lei

orez cu fructe de mare, ceapă, roșii cherry, vin, șofran și parmesan
Risotto con Frutti de Mare e Zafferano / 450 gr39,50 lei

orez cu piept de pui, ceapă, smântână, parmesan și pătrunjel
Risotto con Pollo / 350 gr28,00 lei

orez, ceapă, mușchi de vită, ciuperci, vin, pătrunjel și unt
Risotto con Carne di Manzo / 350 gr40,00 lei

Lorem Ipsum

orez cu cremă de trufe negre și sos de unt în coșuleț de parmesan
Risotto con Tartufo Nero / 350 gr42,50 lei

orez cu ceapă, unt, ciuperci porcini, parmesan și smântână
Risotto con Porcini / 350 gr34,50 lei

orez cu ceapă, unt, ciuperci porcini, cremă de tartufo negru și mânătărci, parmesan și smântână în coșuleț de parmesan
Risotto con Porcini e Tartufo Nero / 450 gr44,50 lei

orez, ceapă, caracatiță*, roșii cherry, unt, vin, gamberi*, usturoi, pătrunjel, parmesan și spanac
Risotto con Polipo, gamberi e Spinaci / 450 gr39,50 lei

orez cu creveți*, ceapă, lămâie, vin, parmesan, smântână, mascarpone
Risotto con gamberi e limone / 400 gr39,50 lei

Risotto

*produse decongelate



le de somon la grătar
Salmone alla Griglia / 200 gr36,00 lei

somon cu sos de piper verde și smântână
Salmone all Pepe Verde / 250 gr41,00 lei

midii cu sos de roșii, ceapă, morcovi, țelină, usturoi, ardei, vin, pătrunjel și unt
Cozze con salsa di Pomodoro / 800 gr41,00 lei

calamari* la grătar / pane (ou, făină), salată verde
Calamari all Ferri / Fritti / 250 gr36,00 lei

tocăniță de calamari* cu roșii cherry, ardei iute, usturoi, vin, unt, pătrunjel
Stufato di Calamari / 350 gr48,00 lei

le de halibut* cu sos de smântână, șofran și gamberetti pe spanac
letto di Halibut con Panna, Zafferano e Gamberetti / 350 gr59,50 lei

Fritto Misto di Pesce e Zucchini / 300 gr37,00 lei

Tentacoli di polipo alla griglia 
tentacule de caracatiță* la grătar, salată verde și ulei de măsline cu oregano

/ 200 gr65,00 lei

Tentacoli di calamaro alla griglia
tentacule de calamari* la grătar, salată verde și ulei de măsline cu oregano

/ 300 gr45,50 lei

caracatițe*, scoici* și rapane* pane (ou, făină)
Platou Gallo Nero pentru 2 persoane / 600 gr72,50 lei

doradă regală în sare
Dorade al Sale / 100 gr14,00 lei

somon cu sos de lămâie caramelizată
Salmone con Salsa al Limone Caramellato / 250 gr41,50 lei

creveți* cu sos de coniac, smântână și șofran
Scampi con salsa de cognac, panna e Zafferano / 300 gr58,50 lei

midii cu usturoi și pătrunjel, somon, creveți*, caracatiță*, calamari* la grătar, risotto milanese
Grigliata di Pesce Mista pentru 2 persoane / 1300 gr160,00 lei

caracatiță*, creveți*, calamari* la grătar
Frutti de Mare alla Griglia / 400 gr64,50 lei

dorada aromată în folie la cuptor cu verdețuri, roșii cherry, bacon, usturoi, pătrunjel, sos de citrice caramelizat și garnitură de sparanghel
Dorade all Forno / 500 gr59,50 lei

păstrăv prăjit sau la grătar
La Trota fritti o alla griglia / 100 gr12,50 lei

le de șalău* pane
letto di pesce persico fritto / 200 gr31,00 lei

le de șalău* cu sos de roșii și cimbrișor
letto di pesce persico con salsa di pomodoro e timo / 400 gr37,00 lei

le de șalău* cu sos de șampanie, smântână și legume la tigaie
letto di pesce persico con salsa di champagne, panna e vendure in padella / 500 gr45,50 lei

Pesce

gamberi*, caracatiță*, calamari*, scoici*, dovlecei, făină

*produse decongelate *peștele este cântărit în crud



mușchi de vită, sos de unt cu muștar, rondele de carto prăjiți și salată verde cu nuci
letto di Vitello ”Gallo Nero” / 450 gr69,00 lei

puișor de munte la cuptor cu sos de vin, carto cu rozmarin și broccoli
Galetto al Forno / 600 gr47,50 lei

piept de curcan cu sos de ciuperci porcini, smântână și coniac
Petto di Tacchino con Funghi Porcini / 300 gr34,50 lei

mușchiuleț de porc cu sos de coniac, măsline, capere, roșii cherry, usturoi, cimbrișor și smântână
lettino di Maiale con Olive / 350 gr33,00 lei

mușchi de vită la grătar
letto di Vitello alla Grilia / 200 gr58,00 lei

mușchi de vită cu prosciuto crudo și salvie în sos de vin
Saltimbocca alla Romana / 320 gr59,00 lei

mușchi de vită feliat la grătar, salată mixtă, carto cu rozmarin și usturoi
Tagliata con Patate / 350 gr65,00 lei

mușchi de vită cu sos de ciuperci, coniac și smântână / gorgonzola
letto all Funghi / Gorgonzola / 300 gr63,00 lei

mușchi de vită cu șuncă presată, mozzarella, smântână și sos de roșii
Cotoletta Bolognese - la cuptor / 300 gr40,00 lei

“big” șnițel de vită (ou, făină, pesmet) cu rucola, roșii cubulețe, parmesan și carto cu rozmarin
Grande Schniel Manzo / 500 gr69,50 lei

Carne

carto trași la tigaie cu unt și rozmarin, usturoi, cimbru și ulei de măsline
Patate / 300 gr11,00 lei

legume la grătar
Verdura alla Griglia / 250 gr13,00 lei

broccoli* la tigaie cu unt și uturoi
Broccoli in Padella / 200 gr14,00 lei

spanac* la tigaie acoperit cu felii de parmesan
Spanaci in Padella con Parmesan / 275 gr14,00 lei

sparanghel* în sare la grătar
Sparanghel in Sale alla Griglia / 100 gr11,00 lei

spanac* la cuptor cu sos de smântână, mozzarella, gorgonzola și parmesan
Spinaci all Forno / 250 gr18,50 lei

broccoli* la cuptor cu sos de smântână, mozzarella, parmesan și gorgonzola
Broccoli all Forno / 250 gr19,50 lei

Contorni

*produse decongelate *carnea este cântărită în crud

Lorem Ipsum



blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, mușchi de vită, gorgonzola, rucola, reducție balsamică
Pza a la Chef 32,00 lei 35,00 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, oregano, prosciuto crudo, rucola și telemea
Pza Siciliana 27,00 lei 29,00 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, șuncă presată și ciuperci
Pza Regina 20,50 lei 22,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), mozzarella, bacon, ciuperci, ou și smântână
Pza Carbonara 22,50 lei 24,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, fructe de mare*  și mozzarella
Pza Frutti di Mare 28,00 lei 31,00 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, salam, oregano
Pza Salame 21,50 lei 23,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, carto prăjiți
Pza Chips 25,50 lei 27,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, piept de pui, prosciutto cotto și ciuperci
Pza Pollo 23,50 lei 25,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto
Pza Prosciuto Crudo 24,50 lei 26,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, șuncă presată, ciuperci, bacon, salam
Pza Quatro Stagioni 22,00 lei 24,00 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozarella, brie, cașcaval, parmesan

*produse decongelate

P za Quatro Formaggi 24,00 lei 26,00 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă și pătrunjel
Pza Tonno 23,00 lei 25,00 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, șuncă presată, salam, ciuperci, ardei, carcio și măsline
Pza ”Gallo Nero” 24,50 lei 26,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, busuioc și oregano
Pza Margherita 18,50 lei 20,50 lei

blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozzarella, anșoa, măsline, capere, ceapă și oregano
Pza Anchoais 31,00 lei 34,00 lei

Focaccia cu ulei de măsline și rozmarin 10,00 lei 170 gr
blat (făină, apă, drojdie, lapte), ulei de măsline, rozmarin

16,00 lei 270 gr
blat (făină, apă, drojdie, lapte), mozarella și usturoi

19,50 lei 250 gr
blat (făină, apă, drojdie, lapte), anchois, ulei de măsline și mozarella

Pza Bolognese 26,50 lei 28,50 lei
blat (făină, apă, drojdie, lapte), sos de roșii, mozarella, spaghetti, sos Bolognese cu carne de vită, parmesan

Pza
mica (300gr) mare (400gr)



Salată de varză albă cu mărar / 200 gr6,00 lei

/ 200 gr8,50 lei

Salată de roșii / Salată de murături / 200 gr7,50 lei

Salată de ardei copți / Salată mixtă / 200 gr9,00 lei

Salată roșii și castraveți / 200 gr8,50 lei

/ 200 gr13,50 lei

/ 150 gr18,50 lei

salată verde, ceapă, morcov, roșii și castraveți

Salate

Coaste de porc la cuptor cu sos barbeque,  cartofi aromați și salată de sfeclă roșie 400/150/50 gr49,00 lei

Șnițel ”Gallo Nero” / 350 /150gr43,50 lei

Pulpă de iepure la cuptor / 250 /150gr38,00 lei

Rasol de vită la cuptor cu piure de cartofi / 500 gr41,00 lei

/ 350 gr33,50 lei

Aripioare de pui cu mămăliguță și mujdei de usturoi / 400 gr25,50 lei

Pulpe de rață cu varză călită / 400 gr41,00 lei

Pui ”Giovanni” / 400 gr30,50 lei

/ 200 gr19,50 lei

/ 300 gr31,50 lei

Rasol de berbecuț cu ceapă caramelată și cartofi cu rozmarin / 700 gr59,50 lei

sos de smântână cu usturoi și carto cu rozmarin

conține lapte, unt 

piept de curcan în crustă de ou cu pesmet panko, ouă ochiuri, scali de parmesan și salată de rucola cu roșii chery

cu roșii cherry, sos de vin și cimbrișor, servită cu piure de carto (conține lapte, unt)

(castraveți, gogoșari)

Mâncăruri gătite

piept de pui, ceapă, ardei verde, smântână, cașcaval, roșii

pulpe rață, varză, ceapă. roșii, mărar

muștar, ulei

*produse decongelate



Ciorbă de curcan 
conține țelină, morcovi, țelină, ardei, ou, aripi curcan

/  400/60 gr12,00 lei

Ciorbă de văcuță /  400/60 gr12,00 lei
conține țelină, morcovi, ceapă, ardei, carto, mazăre, roșii, carne vițel

Ciorbă țărănească cu costiță a mată / 400/60 gr12,00 lei
conține țelină, morcovi, carto, ardei, ceapă, ou, costiță afumată

Ciorbă de burtă / 400/60 gr12,50 lei
conține ou, smântână, țelină, ardei, burtă de vițel, rasol de vită

Ciorbe

Ceafă / Cotlet de porc la grătar / 200 gr21,50 lei

Friptură de berbecuț la grătar și cartofi cu rozmarin / 350 gr49,00 lei

Cotlete de berbecuț și cartofi cu rozmarin / 450 gr65,00 lei

Piept de pui la grătar / Pulpe de pui d osate la grătar / 200 gr20,50 lei

Platoul boieresc pentru 4 persoane
ceafă de porc, piept de pui, căței de pui, coaste de porc, pulpe dezosate, carto țărănești, ciuperci la grătar, ardei copți

/1300 gr120,00 lei

*carnea este cântărită în crud

căței de pui la grătar / 300 gr19,50 lei

Ceafă de vițel Black Angus la grătar 
și cartofi dulci, sos de barbeque aromat cu chili și tăieței de cartofi

/ 250/ 100gr64,50 lei

Antricot de vițel (Argentina) la grătar cu salată / 250/ 100gr65,00 lei

Preparate la grătar

Piure de cartofi cu aromă de trufe / 250 gr12,00 lei

/ 250 gr9,50 lei

/ 250 gr8,50 lei

Cartofi țărănești (cartofi, bacon, sos de roșii, pătrunjel) / 250 gr11,00 lei

Varză călită (cu ceapă, roșii, mărar) / 250 gr11,00 lei

Garnituri



/ 180 gr17,50 lei

Cheesecake cu mere verzi, cremă de brânză Philadelphia și sos de caramel / 180 gr17,50 lei

/ 180 gr17,50 lei

Krem a la Krem / 180 gr16,50 lei

/ 250 gr17,00 lei

Ragu de zmeură cu înghețată de vanilie 
zmeură, unt, lapte, ouă, smântână, zahăr

/ 250 gr18,00 lei

Prăjitura Gabriela / 180 gr17,50 lei
cremă de unt cu lapte, lime și blat dacquoise cu nuci și migdale, zahăr

ouă, lapte, smântână, cacao, cremă whisky, nucă de cocos, făină, zahăr

lapte, mere, pișcoturi, frișcă, unt, migdale

biscuiți, mere, unt, lapte, brânză Philadelphia, smântână, zahăr

Tort Blueberry / 180 gr17,50 lei
blat cu ane, ganache spumat cu ane și crmeă de unt cu lapte condensat și brânză Philadelphia

/ 180 gr15,00 lei

/ 300 gr16,50 lei

făină, nuci, ouă, zahăr, lapte, smântână, vanilie, cacao
/ 200 gr18,00 lei

Tort cu inserție de banane, mousse de ciocolată Dulcerey și caramel / 180 gr17,50 lei

/ 200 gr18,00 lei
înghețată de vanilie învelită în fulgi de migdale așezată în sos cald de caramel și fructe de pădure

făină de migdale, ouă, lapte, smântână, unt

Lorem Ipsum

conține ouă, smântână, biscuiți, mascarpone, frișcă, fructe de pădure
Dolce Fantasia  cu bea, cremă de mascarpone, fructe de pădure și frișcă / 180 gr18,00 lei

Pavlova cu ciocolată și frișcă servită cu sos din fructe de pădure / 200 gr17,50 lei
bezea cu cacao și scorțișoară, ganache de ciocolată, stic și frișcă, fructe de pădure

Parfait de miere / 180 gr17,50 lei
parfait de miere din ori de salcâm pe jeleu de căpșuni, crocant de migdale și semințe de pin prăjite

Red Velvet Cake - Tort cu zmeură și cheesecake / 180 gr17,50 lei
conține unt, ouă, Philadelphia, smântână

Carrot Cake / 180 gr17,50 lei
blat cu morcovi, ghimbir și portocală, cremă de unt cu brânză și caramel - conține ouă, lapte, făină

Pavlova cu ciocolată și frișcă servită cu sos din fructe de pădure / 200 gr17,50 lei
bezea cu cacao și scorțișoară, ganache de ciocolată, stic și frișcă, fructe de pădure

Deserturi



Stella Artois Draught - 5% 0,400 l10,00 lei

Stella Artois - fără alcool       0,500 l9,50 lei

Leffe Brune - 6,5%  0,500 l15,00 lei

Leffe Blonde - 6,6% 0,500 l15,00 lei

Leffe Ruby - 5% 0,450 l15,00 lei

Franziskaner Weissbier blondă - 5% 0,500 l18,00 lei

Corona - 4,5% 0,330 l13,00 lei

Franziskaner Weissbier brună - 5% 0,500 l18,00 lei

Hægaarden - 4,9% 0,330 l13,00 lei

Stella Artois - 5%  0,300 / 0,500 l9,00 lei

Birra 

Prigat / Lipton / 250 ml7,00 lei

Pepsi / Mirinda / M.D. / Evervess Tonic / 250 ml6,00 lei

Bucovina Apă plată / carbo / 330 ml5,50 lei

Bucovina Apă plată / carbo / 750 ml10,00 lei

Suc natural proaspăt de portocale / grapefruit / 400 ml14,00 lei

Limonadă - Apă plată / carbo / 470 ml11,50 lei

Limonadă cu fructe {ananas / căpșuni / lime și ghimbir} / 400 ml16,50 lei
suc de lămâie, gheață pisată și fructe

Red Bull / 250 ml14,00 lei

Băutură revigorantă din boabe de cătină BIO / 250 ml16,50 lei
băutură revigorantă din boabe de cătină bio, miere pură Melarium și apă de izvor alcalină pH 8,8, gheață

Bibite



Campari  (bitter)- 28,5% /  50 ml12,50 lei

Martini Bianco / Rosso  (vermut) - 14,4 / 16 % /  50 ml11,00 lei

Aperitivo

Beefeater - 40% / 50 ml11,00 lei

Bacardi White - 40% / 50 ml13,00 lei

Havana Club - Rom Bianco 3 YO - 40% / 50 ml12,00 lei

Havana Club - Rom 7 YO - 40% / 50 ml18,00 lei

Gin - Rom

Lagavulin 16 ani - 40% / 50 ml31,50 lei

Cardhu Single Malt 12 ani - 40% / 50 ml24,00 lei

Chivas Regal 12 YO - 40% / 50 ml20,00 lei

Jack Daniels - 40% / 50 ml14,50 lei

J&B Rare - 40% / 50 ml12,00 lei

Johnny Walker Red Label - 40% / 50 ml10,00 lei

Johnny Walker Black Label 12 YO - 40% / 50 ml20,00 lei

Laphroaig 10 YO - 40% / 50 ml25,00 lei

Glenlivet 12 YO - 40% / 50 ml19,50 lei

Glenfiddich 12 YO - 40% / 50 ml18,50 lei

Whisky



Liquore

Baileys Crema Whisky - 17% / Baileys Chocolat L  - 15,7% /  50 ml14,00 lei

Sheridan’s - 15,5% /  50 ml14,00 lei

Disarono - 28% /  50 ml15,00 lei

Belvedere - 40% / 50 ml27,00 lei

Grey Goose - 40% / 50 ml29,00 lei

Absolut Blue / nlandia - 40% / 50 ml12,00 lei

Beluga - 40% / 50 ml26,00 lei

Vodca

Martell - VS - 40% / 50 ml21,50 lei

Remy Martin VSOP - 40% / 50 ml25,50 lei

Martell - VSOP - 40% / 50 ml29,50 lei

Courvoisier VS - 40% / 50 ml18,50 lei

Courvoisier VS OP - 40% / 50 ml24,50 lei

Meta 7* - 40% / 50 ml14,00 lei

Meta 5* - 38% / 50 ml11,00 lei

Meta 12* 40% / 50 ml19,00 lei

Jidvei Vinars - 42% / 50 ml12,00 lei

Cognac



Ardenghi Treviso (Brut) / 750 ml65,00 lei

Astoria Valdobbiadene Millesimato (tra dry) / 750 ml130,00 lei

Astoria Moscato Rose (dulce) / 750 ml80,00 lei

Astoria “Galie” Treviso (tra dry) / 750 ml88,00 lei

Prosecco

Mæt & Chandon / 750 ml350,00 lei

Blue Nun Gold / 750 ml75,50 lei

Spumante

Zetea - 50% (țuică) /  50 ml22,00 lei

Grappa (lichior) / Fernet Branca  (lichior)/ Sambuca  (lichior) /  50 ml15,00 lei

Jagermeister (lichior)/ Ram zotti  (lichior)/ Limoncello (lichior)- 32% /  50 ml12,00 lei

Averna (lichior) /  50 ml12,00 lei

Digestivo

Campari Orange - 10% / 400 ml18,00 lei

Mojito cu lămâie verde / 250 ml19,50 lei

Cuba Libre / 250 ml25,50 lei

Hugo / 350 ml20,00 lei

Aperol Spri - 11% / 450 ml20,00 lei

Disaronno lemon - 15% / 250 ml21,50 lei

Cocktail

aperol, prosseco, apă minerală

amaretto disaronno, suc proaspăt de lămâie, gheață

rom alb, lămâie verde, zahăr pudră, mentă, gheață

rom negru Havana Club, lămâie verde, pepsi, gheață

fresh de portocale, campari, gheață

prosecco, apă minerală, sirop soc, lime, lămâie, mentă și gheață



Sobranie Collection Blacks/ Golds (6mg / 3mg)

Camel Yellow / Blue Click

Sobranie Super S Black/ Pink / White (6mg/3mg/1mg)

Sobranie Redifined Black/ Blue/ Chrome  (6mg / 5mg/ 4mg)

Camel lters

Winston Plus Red/ Expresion (10mg/ 7mg)

Winston Nova Blue 100

Winston Blue 100

Winston Caster

Winston Super Line Blue

Espresso scurt / lung / 50/100 ml6,50 lei

Espresso dublu /  100 ml10,00 lei

Espresso deco /  50 ml7,00 lei

Cappuccino italian / vien / 100 ml8,00 lei

Caffe latte / 200 ml10,00 lei

Cafea în 4 culori / 300 ml12,50 lei

Nesscaffe frappe / 300 ml12,50 lei

/ 200 ml10,00 lei

/ 200 ml10,00 lei

Ceai Prestige: Fructe/ Fructe de pădure/ Iasomie / Verde / Negru/ Mușețel /Mentă / 400 ml8,50 lei

/ 400 ml10,00 lei

/ 400 ml10,00 lei

Bevande Calde

espresso și spumă de lapte / espresso și frișcă

espresso și lapte

espresso, lapte, spumă de lapte și toping ciocolată

ness, lapte, frișcă și înghețată

Sigarette*

* prețuri m imale

Sigarette*

* prețuri m imale



Crâmpoșie Selecționată (sec) / 750 ml86,00 lei

Tămâioasă Românească (dulce) / 750 ml95,00 lei

Tămâioasă Românească (sec) / 750 ml85,00 lei

Rose (sec) / 750 ml77,00 lei

Negru de Drăgășani R erve / 750 ml135,00 lei

Prince Știrbei

Chardonnay (sec) / 750 ml78,00 lei

Cabernet Sa ignon (sec) / 750 ml78,00 lei

*toate vinurile conțin sulfiți

Roze - Pinot Noir (sec) / 750 ml62,00 lei

Tămâioasă Roză (demidulce) / 750 ml99,00 lei

Minima Moralia (sec) / 750 ml179,00 lei

Domeniul Coroanei Segarcea

Ceptura Blanc (sec) / 750 ml135,00 lei

Rose Domaine (sec) / 750 ml125,00 lei

Flamboyant (sec) - ediție limitată / 750 ml290,00 lei

Crama Davino

Sa ignon Blanc (sec) / 750 ml91,00 lei

Rose Pinot Noir (sec) / 750 ml71,00 lei

Crama Liliac - Lechita Transilvania



Fumee (sec) / 750 ml60,00 lei

Budurească Rose (sec) / 750 ml60,00 lei

Lacerta C ee X / 750 ml125,00 lei

Lacerta Rose / 750 ml95,00 lei

Lacerta Chardonnay / 750 ml95,00 lei

Lacerta Fetească Neagră / 750 ml135,00 lei

Crama Lacerta

Pinot Noir Rose (sec) / 750 ml59,50 lei

Sa ignon Blanc (sec) / 750 ml74,50 lei

Jelna - Amprenta Transilvaniei

Anima 3 Fete Negre (sec) / 750 ml195,00 lei

Karakter Sa ignon Blanc (sec) / 750 ml69,50 lei

Karakter Rose (sec) / 750 ml69,50 lei

Aurelia Vișinescu

Bristena - Busuioacă de Bohotin (demidulce) 

*toate vinurile conțin sulfiți

/ 750 ml58,00 lei

Budurească

Caii de la Letea Chardonnay (dulce) /  750 ml89,00 lei

Caii de le Letea El Rose (sec) /  750 ml89,00 lei

Caii de la Letea Aligote (sec) /  750 ml89,00 lei

Caii de la Letea Cabernet Sa ignon & Fetească Neagră /  750 ml89,00 lei

Trilogie în alb (sec) /  750 ml130,00 lei

Scentico Chardonnay Light Barrique /  750 ml99,50 lei

Sărică Niculițel



Drăgaică Roșie (sec) / 750 ml110,00 lei

Rusalcă Albă (sec) / 750 ml99,00 lei

Jiana (sec, rose) / 750 ml89,00 lei

Cabernet Sa ignon ediție limitată (sec) / 750 ml195,00 lei

Caloian Fetească Neagră (sec) / 750 ml45,00 lei

Caloian Sa ignon Blanc (sec) / 750 ml45,00 lei

Caloian Zinfandel (sec) / 750 ml45,00 lei

Caloian Rose (sec) / 750 ml45,00 lei

Crama Oprișor - Dealurile Olteniei

Orvieto melini (sec) / 750 ml47,00 lei

Brunello di Montalcino (sec) / 750 ml350,00 lei

Mateus Rose - Portugalia demisec / 750 ml61,00 lei

Vino Italia E Internaționale

Valvis Chardonnay (sec) / 750 ml127,00 lei

Valvis Fetească Neagră (sec) / 750 ml127,00 lei

Roze din Cabernet Sa ignon (sec) / 750 ml47,00 lei

Domeniile Sâmburești

Avincis Rose (sec) /  750 ml65,00 lei

Crâmpoșie Selecționată (sec) /  750 ml65,00 lei

Avincis

/ 750 ml195,00 lei

Pivnițele eodoros

*toate vinurile conțin sulfiți



/ 250 ml8,00 lei

Blanc de Roumanie, Rose de Roumanie, Merlot / 500 ml15,00 lei

Frante Bianco / Rose / 200 ml10,00 lei

/1000 ml28,00 lei

Sarica Excellence Aligote / 150 ml10,00 lei

Vino della casa

{
Rose(sec) / 750 ml65,00 lei

Chandonnay (sec) / 750 ml63,00 lei

Corcova

Muss Day (sec) / 750 ml99,00 lei

Muss Night (demisec) / 750 ml99,00 lei

Solo Quinta Novac (sec) / 750 ml130,00 lei

Solo Quinta roze (sec) / 750 ml130,00 lei

Sole Chardonnay Barrique (sec) / 750 ml90,00 lei

Sole roze  (sec) / 750 ml90,00 lei

C ee Uberland  (sec) / 750 ml170,00 lei

Regno Recaș Chardonnay (sec) / 187 ml12,00 lei

Regno Recaș Pinot Noir (sec) / 187 ml12,00 lei

Castel Huniade roze (demisec) / 187 ml9,00 lei

Castel Huniade Sa ignon Blanc (sec) / 187 ml9,00 lei

Castel Huniade Cabernet Sa ignon (sec) / 187 ml9,00 lei

Crama Recaș

*toate vinurile conțin sulfiți



ANEXA 1 [Anexa nr. 1f) la normele metodologice] LISTA cuprinzând ingredientele 
prevazute la art. 7 alin. (6̂2) si (11) – (14)

Cereale care contin gluten (grâu, secara, orz, ovaz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) si produse derivate, exceptând:
siropurile de glucoza obtinute din grâu, inclusiv dextroza*);

maltodextrinele obtinute din grâu*);
siropurile de glucoza obtinute din orz;

cerealele folosite la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricola pentru bauturi cerealele folosite la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricola pentru bauturi 
spirtoase si alte bauturi alcoolice.
Crustacee si produse derivate
Oua si produse derivate

Peste si produse derivate, exceptând:
gelatina de peste folosita ca suport pentru preparatele de vitamine sau carotenoide;

gelatina de peste sau ihtiocolul folosit la limpezirea berii sau a vinului.
Arahide si produse derivateArahide si produse derivate

Soia si produse derivate, exceptând:
uleiul si grasimile de soia, complet rafinate*);

amestecul natural de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol 
D-alfa natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, obtinuti din soia;

fitosteroli si esteri de fitosterol derivati din uleiuri vegetale extrase din soia;
esterul de stanol vegetal produs din sterolii obtinuti din uleiuri vegetale extrase din soia.

Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza), exceptând:Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza), exceptând:
zerul folosit la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricola pentru 

bauturi spirtoase si alte bauturi alcoolice;
lactitolul.

Fructe cu coaja, de exemplu migdale (Amygdalus communis L.), alune de padure 
(Corylus avellana), nuci (Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale), 

nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), f
istic (Pistacia vera), nuci de macadamia si nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) istic (Pistacia vera), nuci de macadamia si nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) 

si produse derivate, exceptând nucile folosite la producerea de distilate sau
 alcool etilic de origine agricola pentru bauturi spirtoase si alte bauturi alcoolice.

Telina si produse derivate
Mustar si produse derivate

Seminte de susan si produse derivate
Dioxid de sulf si sulfiti în concentratii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2

Lupin si produse derivateLupin si produse derivate
Moluste si produse derivate.


