
Meniu 
Salate 
Salata casei 450g – 11.00 lei 

(roșii, salată verde, mușchi file, telemea, măsline, castraveți, ardei, ulei de măsline) 

Salată bulgărească 225g – 6.00 lei 

(roșii, telemea, ceapă, măsline, ulei de măsline) 

Salată asortată 225g – 6.00 lei 

(roșii, castraveți, ceapă, ardei, ulei de măsline) 

Salată de vară 325g – 8.00 lei 

(roșii, rucola, mozzarela, lămâie) 

Salată „Primavera” 300g – 8.00 lei 

(piept de pui, roșii, salată verde, morcov, ardei gras, lămâie) 

Specialitatea casei 
Mușchi de vită cu ciuperci la grătar 400g – 32.00 lei 

(mușchi vită 200g, ciuperci 200g, unt) 

Tochitura casei la ceaun 650g (2 pers) – 50.00 lei 

(carne purcel 400g și cârnați 150g –  afumate in bucătărie proprie, brânză de burduf 

100g, ou, mămăliguță) 

Tochitură moldovenească 500g – 20.00 lei 

(carne de purcel 200g, cârnați 50g, kaiser 50g, ou, brânză burduf 50g, mămăliguță) 

Tochitură de pui  550g – 20.00 lei 

(piept de pui 100g, pulpe de pui 100g, cașcaval 100g, ficăței de pui 50g, ou, mălai) 

Platoul boierului 600g – 30.00 lei 

(ceafă de porc 120g, piept de pui 100g, cârnați 50g, mici 2 buc, cartofi pai, castraveți 

la oțet, gogoșari la oțet) 

Sărmăluțe țărănești cu mămăliguța și ardei – 20.00 lei 

(carne, orez, legume bacon) 

Platou tradițional 375g – 16.00 lei 

(cârnăciori 100g, kaiser 100g, telemea 50g, smântână și mămăliguță) 

 



Garnituri 
Cartofi nature 250g  (cartofi,unt)   – 4.00 lei 

Cartofi prăjiți 250g (cartofi, ulei)   – 4.50 lei 

Cartofi piure 250g (cartofi, unt, lapte)   – 5.00 lei 

Cartofi chips 250g (cartofi, ulei)   – 5.00 lei 

Cartofi țărănești 250g (cartofi, kaiser 50g)   – 6.00 lei 

Cartofi cu cașcaval 250g (cartofi, cașcaval 50g)   – 6.00 lei 

Cartofi cu cașcaval și rozmarin 250g  – 6.00 lei 

(cartofi, cașcaval 50g, rozmarin) 

Legume mexicane 200g (legume mexicane, unt)   – 5.00 lei 

Legume la grătar 300g – 8.00 lei 

(ciuperci, ceapă, ardei, vinete, dovleac, roșii) 

Ciuperci la grătar 200g – 5.00 lei 

Mujdei de usturoi 50g – 2.00 lei 

Desert 
Clătite cu ciocolată 2buc/porție 200g – 6.0 lei 

(ou, făină, lapte, ciocolată) 

Clatite cu dulceață 2buc/porție 200g – 6.0 lei 

(ou, făină, lapte, dulceață) 

Clătite cu inghețată 2buc/porție 200G – 6.00 lei 

(ou, făină, lapte, inghețată) 

Papanași cu brânză 1 porție 280g – 8.00 lei 

(ou, făină, brânză vaci, dulceață, bicarbonat) 

comanda minima – 2 porții 

Mere în pijama 1 porție – 5.00 lei 

(mere, ou, făină, lapte) 

Înghețată 200g – 7.00 lei 

(ciocolată, vanilie, fructe de pădure) 

 
 
 



Mâncăruri gătite 
Ciorbe 400 ml – 11.00 lei 

(carne 100g, ceapă, morcov, păstârnac, țelină, ardei gras, pătrunjel, leuștean, roșii, 

borș putină) 

Ciorbă de burtă 400 de ml – 11.00 lei 

(burtă de vită 100g, ceapă, morcov, gogoșari la oțet, ou, smântână) 

Cașcaval pane 180g – 10.00 lei 

(cașcaval 120g, pesmet, ou, făină) 

Crochete de cașcaval 100g – 7.00 lei 

(cașcaval 50g, telemea 50g, ou) 

Mămălicuță cu brânză telemea și cu smântână – 12.00 lei 

(telemea 150g, mălai, smântână) 

Preparate din carne 
Preparate  de porc 

Ceafă de porc la grătar 200g –  10.00 lei 

Cotlet de porc la grătar 200g –  10.00 lei 

Cârnați proaspeți la gratar 200g –  8.00 lei 

Cârnăciori prăjiți 200g –  8.00 lei 

Mititei , 1 buc –  3.00 lei 

(pâine și muștar) 

Preparate de pui 

Piept de pui la grătar 200g –  10.00 lei 

Pulpe de pui dezosate la grătar 200g –  10.00 lei 

Șnițel de pui 200g –  10.00 lei 

(piept de pui 120g, ou, făină albă) 

Preparate din pește 

Macrou la grătar cu mămăliguță și usturoi 180g –  15.00 lei 

(macrou 120g) 

File de crap la grătar cu lămâie 200g –  17.00 lei 
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