PRINCIPALE
APERITIVE
Piept de pui în stil italian 300g 32 lei
Tartină cu legume 180g 18 lei

crutoane / măsline negre / capere / cartofi / lămâie

aluat crocant / pleurotus / ridichi / fenicul / broccoli

Piept de pui în crustă de cartofi 300g 30 lei
Bruscheta Trio 170g 18 lei

tagliatelle / pătrunjel / smântână

roșii cherry / ceapă roșie / ceviche somon

Piept de pui 65OC 250g 30 lei
Risotto cu legume 180g 30 lei

morcov copt piure / infuzie vanilie / gel de mango

arborio / ciuperci / morcovi / dovlecei / rucola

Gravlax 230g 30 lei

Young duck 250g 60 lei
piure de cartofi dulci / sos de portocale

somon marinat / cremă ricotta

Tartar de vită 250g 62 lei

Lup de mare 160g 50 lei
piure de fenicul copt / sos olandez cu wasabi

muschi de vită argentiniană / susan / sos de soia / ghimbir

Păstrăv somonat 160g 50 lei
Salată Cardini 150g 26 lei

piure de păstârnac / sos thai

salată iceberg / pui / anșoa / pecorino / măsline

Muşchi de vită argentiniană 300g 98 lei

SUPE
Supă de sezon 200g 18 lei

cartofi gratinați / sos vin

Purcel de lapte 24h 250g 39 lei
ceafă / varză roşie / stafide / sos de mere

adresați-vă ospătarului pentru informaţii

Supă cremă de dovlecei 200g 18 lei

DESERT

ceapă / zucchini / smântână

Soufle au chocolat 150g 18 lei

PASTE
Cannelloni cu cremă de spanac și
migdale 300g 26 lei
spanac / migdale / ricotta / rucola

Penne cu gorgonzola 300g 29 lei
smântână / vin alb / nucă / pere

Marchiză de ciocolată 150g 18 lei
Tartină cu cremă de banane 150g 18 lei
Tartă de lime, fructe de pădure 100g 16 lei
Khao Tapu 100g 16 lei
Financiers (5 buc) 10 lei

