TARTINĂ CU LEGUME DE SEZON 150g 24 LEI
biscuite din parmezan de Torockoi / legume de la fermă / piure salată verde

MIX DE CEREALE BIO 150g 22 LEI
ciuperci sălbatice / smântână grasă / brânză maturată din Apuseni / salată de crudități de la Colina

PĂSTRĂV MARINAT CU SFECLĂ 100g 30 LEI
păstrăv de la pastravăria Bologa / brânză proaspătă de vaci / hrean / sfeclă

TARTAR DE VITĂ 120g 58 LEI
muşchi de vită argentiniană / piure salată verde / castraveți de la ferma Colina / ulei de rapiță presat la rece

SUPĂ RECE DIN PÂINE CU MAIA 150g 22 LEI
piure de cartofi dulci / țelină dulce acrișoară / pudră de mangold

VINETE ȘI CIUPERCI 120g 24 LEI
piure de vinete coapte / ciuperci sălbatice / măr semimurat / praz murat / cimbrișor / busuioc

PASTRAMĂ DIN PIEPT DE RAȚĂ 75g 34 LEI
piept de rață afumat de noi / piure cremos de conopidă de gradină / microsalată de frunză țelină și soc

ROŞII ȘI BRÂNZĂ DIN APUSENI 150g 28 LEI
roșii de grădină / brânză proaspătă de vaci / ulei leuștean / ierburi aromatice de la ferma Colina

———
IEPURE 250g 65 LEI
dovlecei la abur / ulei de rapiță presat la rece / sos de smântână Torockoi

RAȚĂ TÂNĂRĂ 250g 65 LEI
piept de rață / carpaccio de sfeclă murată / reducție de sfeclă / sfeclă gătită sous vide / zmeură

PĂSTRĂV DE LA PĂSTRĂVĂRIA BOLOGA 250g 60 LEI
sos de rosii / kale / salată ardei copt / boia ardei afumată

VITĂ ARGENTINIANĂ 250g 108 LEI
muschi de vită / sos vită / texturi morcov

PORC MANGALȚĂ 250g 68 LEI
ceafă / piure praz si măr / sos de ceapă și ierburi / măcriș / mere deshidratate

———
TARTINĂ CU CREMĂ DE PRUNE 150g 22 LEI
TARTĂ DE ZMEURĂ 100g 20 LEI
miere de cireșe cu infuzie de rozmarin

KHAO TAPU 100g 18 LEI
LAPTE ȘI TĂIEȚEI 100g 18 LEI
tăieței crocanți / budincă lapte și tăieței / zmeură / nuci

Persoanele cu alergii alimentare sau probleme de sănătate sunt rugate să anunţe personalul restaurantului înainte de comandă.

