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Mic Dejun și Gustări
Å Omletă țărănească 250 g ... 15

É Platou rece 450 g ... 24 lei

(telemea de vacă, salată de icre, măsline, roșii, jumări, ceapă roșie)

M.B.S. 350 g ... 15 lei

lei

(ouă, șuncă presată, bacon, cașcaval, sare, piper, ulei)

Ç Omletă moldovenească 250 g ... 15

lei

(ouă, ceapă, ardei gras, roșii, ciuperci, sare, piper, ulei)

Omletă simplă (ouă, sare, piper, ulei) 200 g ... 9 lei

(mămăliguță, telemea de vacă, smântână)

Ñ Cașcaval pané 200 g ... 15
(cașcaval, pesmet, ou, făină, ulei)

Ö Fasole bătută 100 g ... 8

lei

lei

(fasole, usturoi, sare, piper, ceapă, suc de roșii, ulei)

Ü Zacuscă 100 g ... 8

lei

(vinete, ardei, ceapă, ulei, suc de roșii, foi de dafin,
piper boabe, sare)

á Salată de vinete cu ceapă 100 g ... 9
(vinete, ceapă, ulei, sare)

à Salată de icre cu ceapă 50 g ... 8
(icre, ceapă, ulei, sare, lămâie)

lei

lei

â Pastă de ciuperci cu fasole roșie
100 g ... 10 lei
(ciuperci, fasole roșie, usturoi, ulei, sare, piper)

Pâine cu unt și dulceață 150 g ... 10 lei
ä Bruschette 200 g ... 9 lei

(pâine toast, ulei de măsline, usturoi, roșii, oregano,
pătrunjel verde, sare, piper)
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Ciorbe și Borșuri
Ç Ciorbă de burtă
400 g ... 12 lei

(burtă de vită, ou, smântână, usturoi,
morcov, ceapă, albitură, ulei,
oțet, sare, piper)

6
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Å Borș de pui 400 g ... 10

lei

(carne de pui, morcov, ceapă, albitură,
ardei gras, suc de roșii, ulei, sare,
borș, verdeață)

É Borș de fasole 400 g ... 10

lei

(fasole boabe, ciolan de porc afumat, ceapă,
morcov, ardei gras, ulei, sare, borș, cimbru, verdeață)

Ñ Borș de perișoare 400 g ... 11
(carne de porc, ceapă, ardei, morcov,
țelină, albitură, suc de roșii, ulei, sare,
borș, verdeață)

Ü Borș de văcuță 400 g ... 11

lei

lei

(carne de vită, ceapă, ardei, morcov, țelină,
albitură, suc de roșii, ulei, sare, borș, verdeață)

Ö Ciorbă rădăuțeană de pui
400 g ... 12 lei

(carne de pui, morcov, țelină, albitură,
ceapă, smântână, ou, usturoi, verdeață,
lămâie, ulei, sare)
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Preparate Tradiționale - Pui, Vită, Porc
Å Specialitatea bucătarului
350 g ... 33 lei

(piept de pui, bacon, smântână de gătit,
gorgonzola, parmezan, cartofi chips,
sare, piper)

Ç Pui cu smântână, ciuperci și mămăliguță
250/150 g ... 26 lei
(carne de pui, smântână de gătit, ciuperci,
parmezan, usturoi, sare, piper, ulei)

É Tigaie picantă de pui 350 g ... 25

lei

(piept de pui, ardei gras, morcov, dovlecel, ceapă,
măsline, ciuperci, peperoncino, usturoi, sos hot chili,
verdeață, ulei, sare, piper)

Ñ Tigaie picantă de vită 350 g ... 27

(mușchi de vită, morcov, țelină, ardei, ceapă,
peperoncino, usturoi, verdeață, sos hot chili,
ulei, sare, piper)

lei

Ö Tigaie picantă de porc 350 g ... 25

lei

(ceafă de porc, ardei, ceapă, morcov, roșii,
peperoncino, verdeață, sos hot chili, ulei, sare, piper)

Ü Ficăței cu bacon, ciuperci și mămăliguță
250/150 g ... 24 lei
(ficăței de pui, ciuperci, bacon, ulei, usturoi,
boia dulce, sare, piper)
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Preparate Tradiționale - Pui, Vită
Å Pui la ceaun cu cartofi copți în coajă
500/200 g ... 29 lei
(1/2 pui, cartofi, smântână, telemea de vacă,
usturoi, ulei, sare, piper)

Ç Șnițel de pui cu piure de cartofi
100/150 g ... 15 lei
(piept de pui, făină, ou, pesmet,
cartofi, unt, ulei, sare, piper)

4

É Șnițel de vită cu cartofi wedges
150/200 g ... 21 lei
(mușchi de vită, făină, ou, pesmet,
cartofi, ulei, sare, piper)

Ñ Ciocănele de pui la ceaun
350 g ... 15 lei
(ciocănele de pui, ulei, sare, piper)

Ö Aripioare de pui la ceaun
350 g ... 15 lei
(aripioare de pui, ulei, sare, piper)
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Preparate Tradiționale - Vită, Porc
Å Fasole cu cârnați
300 g ... 21 lei

(fasole, cârnați proaspeți, ceapă,
suc de roșii, usturoi, ulei, sare, piper, verdeață)

Ç Varză cu cârnați
300 g ... 22 lei

(varză dulce, cârnați proaspeți,
pastă de roșii, ulei, sare, piper, verdeață)

É Pomana porcului cu mămăliguță
200/150 g ... 21 lei
(ceafă de porc, usturoi, ulei, sare, piper)

Ñ Vită cu smântână și ciuperci
400 g ... 28 lei

(mușchi de vită, ciuperci, smântână de gătit,
ulei, sare, piper)

Ö Tochitură de porc cu mămăliguță
300/150 g ... 24 lei
(ceafă de porc, cârnați proaspeți,
telemea de vacă, ou, suc de roșii,
ulei, sare, piper)
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Specialități Pentru Boieri
Å Ciolanul boierului cu cartofi copți

în coajă și salată de ardei copți
400/150/50 g ... 45 lei

(ciolan de porc precopt, cartofi,
ardei copți în oțet, usturoi, cimbru, sare, piper)

3

É Mușchi de vită cu sos gorgonzola
250 g ... 41 lei
Ç Pulpă de rață la cuptor cu varză călită
200/200 g ... 31 lei
(pulpă de rață precoaptă,
varză dulce, suc de roșii, sare de lămâie,
ulei, verdeață, sare, piper)

(mușchi de vită, smântână de gătit,
gorgonzola, ulei, sare, piper)

Ñ Curcan domnesc cu sote de legume
400/100 g ... 41 lei

(pulpă de curcan precoaptă, morcov, ardei, ceapă,
dovlecel, ciuperci, ulei, sare, piper, usturoi)

Ö Costiță de porc la cuptor

cu cartofi chips și sosuri speciale
500 g ... 37 lei
(costiță de porc, cartofi chips,
sos tao-tao, muștar, maioneză,
ulei, sare, piper)
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Specialitățile Casei
Å Platou moldovenesc
800 g ... 50 lei

(ceafă de porc, carne de pui, ou, mămăliguță,
smântână, telemea de vacă)

Ç Friptură de pui cu mămăliguță
450 g ... 30 lei
(carne de pui, mămăliguță, ou,
telemea de vacă, smântână)

É Friptură de porc cu mămăliguță
450 g ... 30 lei
(ceafă de porc, mămăliguță, ou,
telemea de vacă, smântână)

Ö Friptură de porc cu cartofi și ciuperci
450 g ... 33 lei
(ceafă de porc, cartofi copți, sos béchamel,
smântână de gătit, mozzarella, ciuperci călite,
roșii, ulei, sare)

Ü Somon copt cu cartofi și cașcaval
350 g ... 34 lei
(somon, cartofi copți, smântână de gătit,
cașcaval, sos béchamel, sare, piper)

Ñ Saramură de pui cu mămăliguță
600/150 g ... 35 lei

(1/2 pui, ardei gras, ardei iute, roșii, suc de roșii,
peperoncino, usturoi, verdeață, ulei, sare, piper)
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É Prosciutto Crudo 650 g ... 27

Pizza

lei

(gorgonzola, brie, parmezan, smântână lichidă, mozzarella)

lei

(sos de roșii, prosciutto cotto, salam, bacon, ciuperci,
măsline, mozzarella)

Margherita 500 g ... 17 lei

(sos de roșii, mozzarella)

lei

(sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo, rucola,
parmezan, roșii cherry)

Å Quattro Formaggi 480 g ... 23
Ç Specială 680 g ... 23

5

Ñ Pizza Moldoveanu' 680 g ... 24

lei

(sos de roșii, cârnați, salam, bacon, prosciutto cotto,
mozzarella)

Ö Diavola 570 g ... 22

lei

(sos de roșii, salam, mozzarella, ardei iute, peperoncino)

Capriciosa 650 g ... 23 lei

(sos de roșii, prosciutto cotto, ciuperci, măsline, mozzarella)

Quattro Stagioni 670 g ... 23 lei

Pollo 680 g ... 22 lei (sos de roșii, piept de pui, ardei
gras, ciupercci, porumb, mozzarella)

Prosciutto e Funghi 620 g ... 20 lei

ceapă, măsline, mozzarella)

(sos de roșii, mozzarella, salam, prosciutto cotto, ciuperci,
măsline)

(sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto, ciuperci)

Prosciutto 550 g ... 18 lei

(sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto)

Funghi 550 g ... 18 lei (sos de roșii, mozzarella, ciuperci)
Hawaii 550 g ... 20 lei (mozzarella, prosciutto cotto,
ananas)

Siciliană 560 g ... 21 lei (sos de roșii, bacon, porumb,

Vegetariană 600 g ... 20 lei (sos de roșii, mozzarella,
porumb, ardei gras, dovlecel, vinete, măsline, ceapă roșie)
Tonno 600 g ... 20 lei (sos de roșii, mozzarella, ton,

ceapă, porumb)

Calzone 600 g ... 22 lei

(sos de roșii, prosciutto cotto, ciuperci, mozzarella)
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Paste
Å Spaghetti/Penne Carbonara
350 g ... 20 lei

(spaghete/penne, bacon, smântână de gătit,
parmezan, usturoi, sare, piper, ulei)

Ç Penne al Forno
350 g ... 23 lei

(penne, piept de pui, ciuperci,
smântână de gătit, suc de roșii, mozzarella,
usturoi, parmezan)

É Penne al'Arrabiata
350 g ... 16 lei

(penne, suc de roșii, usturoi,
peperoncino, parmezan, verdeață,
ulei, sare, piper)

Ñ Penne Quattro Formaggi
350 g ... 25 lei

(penne, smântână de gătit, mozzarella,
gorgonzola, brie, parmezan, sare, piper)
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Preparate la Grătar
Å Piept de pui 200 g ... 13

lei
Ñ Pulpă de pui dezosată 200 g ... 11 lei

Ç Ceafă de porc 200 g ... 13

lei
É Scăriță de porc 200 g ... 11 lei
Ö Cârnăciori proaspeți 200 g ... 10 lei
Ü Mici 60 g/1 buc. ... 3 lei

5

Garnituri
Piure de cartofi 300 g ... 7 lei

(cartofi, lapte, unt, sare, piper)

Orez sârbesc 300 g ... 7 lei

(orez, morcov, ceapă, ardei, ulei, sare, piper)

Cartofi cu cașcaval și usturoi 300 g ... 9 lei
(cartofi, cașcaval, usturoi, ulei, sare, piper, verdeață)

Cartofi prăjiți 250 g ... 6 lei
(cartofi, ulei, sare)

Cartofi țărănești 300 g ... 9 lei

(cartofi, bacon, ceapă, usturoi, ulei, sare, piper, verdeață)
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Preparate la Grătar
Å Mușchi de vită la grătar 250 g ... 35

É Pastramă de berbecuț 200 g ... 23

lei

(mușchi de vită, unt, lămâie, sare, piper, verdeață)

Ç Frigărui de pui cu legume 250 g ... 17
(piept de pui, ardei gras, ceapă)

lei

Ñ Cotlete de berbecuț 350 g ... 35

lei
Ö Grătar Moldoveanu' 400 g ... 27 lei

lei

(ceafă de porc, cârnăciori proaspeți, mici, scăriță,
castraveți în oțet, muștar)

Ü Costiță de porc 250 g ... 25

lei

Garnituri

Legume la grătar 250 g ... 10 lei

(ciuperci, ardei, vinete, dovlecei, sare, piper)

Cartofi chips 250 g ... 6 lei
Cartofi wedges 250 g ... 9 lei

(mix de legume, unt, sare, piper)

Ciuperci la grătar 250 g ... 10 lei

(orez, morcov, mazăre, fasole verde, ulei, sare, piper)

(cartofi în coajă, sare, piper, boia de ardei)
(ciuperci proaspete, sare, piper)

Legume mexicane 250 g ... 10 lei

Orez mexican 250 g ... 8 lei
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Salate

É Salată Moldoveanu' 250 g ... 17

Å Salată cu piept de pui 250 g ... 20

lei

(salată verde, piept de pui, roșii, telemea de vacă,
ou fiert, sos Caesar)

Ç Salată de crudități 250 g ... 13

lei

(salată verde, varză, morcov, mere, ardei gras, castraveți,
pătrunjel verde, ulei de măsline, sare, lămâie)

lei

(salată verde, castraveți, roșii, telemea de vacă,
ardei gras, ceapă, mărar, pătrunjel verde, ulei de măsline)

Ñ Platou de legume asortate 350 g ... 15

lei

(telemea de vacă, roșii, castraveți, ardei gras, ceapă
verde, ceapă roșie, usturoi, unt, mărar, pătrunjel verde)

Ö Salată Caesar 350 g ... 20

lei

(salată verde, piept de pui, roșii, castraveți,
măsline, crutoane, parmezan, sos Caesar)

Ü Salată cu somon 250 g ... 25

lei

(salată verde, somon la grătar, roșii, ou fiert, sos Caesar)

Salată verde 200 g ... 8 lei

(salată verde, ulei de măsline, lămâie, sare)

Salată de roșii 200 g ... 8 lei

(roșii, ulei, sare)

Salată de vară 250 g ... 8 lei

(roșii, castraveți, ardei gras, ceapă roșie, ulei, sare)

Salată de sfeclă roșie 200 g ... 6 lei

(sfeclă roșie în oțet, hrean)

Salată de ardei copți 150 g ... 6 lei

(ardei copți în oțet, usturoi)

Salată de ceapă roșie 100 g ... 3 lei

(ceapă roșie, ulei, oțet, sare, piper)

Salată de murături asortate 200 g ... 6 lei

(castraveți în oțet, gogoșari în oțet)
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Preparate din Pește
Å Păstrăv prăjit cu mămăliguță și mujdei
200/150 g ... 24 lei
(păstrăv, lămâie, sare, piper, mămăliguță,
mujdei de usturoi)

Ç Hamsie prăjită cu mămăliguță și mujdei
200/100 g ... 19 lei
(hamsie, lămâie, sare, mămăliguță,
mujdei de usturoi)

É Saramură de crap cu mămăliguță
250/150 g ... 26 lei
(crap, ardei, roșii, ceapă, suc de roșii,
ardei iute, usturoi, verdeață, mămăliguță,
ulei, sare, piper)

Ñ Somon la grătar cu legume mexicane
200/150 g ... 30 lei
(somon, lămâie, mix de legume, ulei, sare, piper)

Ö Păstrăv la grătar cu cartofi natur
200/200 g ... 27 lei
(păstrăv, lămâie, cartofi, unt, sare, piper,
pătrunjel verde)
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Desert
Å Clătite cu dulceață
200 g ... 10

lei

(lapte, ouă, făină, sare, esență de vanilie, dulceața casei)

Ç Pancakes cu Finetti
200/50 g... 15

lei

(lapte, făină, ouă, bicarbonat, praf de copt,
cremă Finetti)

É Papanași
400 g ... 19

lei

(brânză de vaci, ouă, făină, lămâie,
bicarbonat, sare, zahăr vanilat,
smântână, dulceața casei)

Ñ Croissant de casă cu Finetti
150 g ... 10

lei

(făină, unt, drojdie, sare, cremă Finetti)
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Desert
Å Plăcintă moldovenească 200 g ... 10
(făină, brânză de vaci, zahăr,
esență de vanilie, drojdie, sare, ulei)

lei

Ç Cheesecake
200 g ... 19 lei

(biscuiți, migdale, alune, brânză de vaci, lapte,
mentă proaspătă, frișcă, zahăr, dulceață)

É Tort de ciocolată 200 g ... 19

lei

(făină, lapte, ouă, ciocolată, vișine, zahăr)

Ñ Lava cake 200 g ... 15

lei

(ciocolată amăruie, unt, ouă, zahăr pudră, vanilie)

Ö Înghețată asortată
30 g/1 cupă ... 3 lei
(diferite sortimente)

Topping
Roșii 100 g ... 3 lei
Castraveți 100 g ... 3 lei
Ardei gras 100 g ... 3 lei
Măsline 100 g ... 4 lei

Ciuperci 100 g ... 5 lei
Ceapă 100 g ... 3 lei
Cașcaval 100 g ... 6 lei
Telemea de vacă 100 g ... 5 lei
Șuncă presată 100 g ... 7 lei
Bacon 100 g ... 7 lei

Pâine, Sosuri
Pâine de casă, la cuptor
80 g/1 buc. ... 1 leu
Mămăliguță 150 g ... 2 lei

Maioneză cu usturoi 50 g ... 3 lei
Mujdei de usturoi 50 g ... 2 lei
Smântână 50 g ... 2 lei
Ardei iute 1 buc. ... 1 leu

Cafea, Ceai
Espresso scurt 30 ml ... 5 lei
Espresso scurt cu lapte 50 ml ... 6 lei

Espresso lung 180 ml ... 5 lei

Cappuccino viennese 180 ml ... 7 lei

Ciocolată caldă albă/neagră 180 ml ... 5 lei

Espresso lung cu lapte 250 ml ... 6 lei

Frappé 400 ml ... 10 lei

Ceai 250 ml ... 5 lei

Cappuccino 180 ml ... 6 lei

Caffè latte/on ice 250 ml ... 7 lei

(diverse sortimente)

Răcoritoare, Fresh
Dorna apă plată
330/750 ml ... 4/8 lei
Dorna apă minerală
330/750 ml ... 4/8 lei

Coca-Cola 250 ml ... 5 lei

Schweppes 250 ml ... 5 lei

(Original Taste, Zero Zahăr Zero Calorii, Lime)

(Original, Bitter Lemon, Mandarin)

Fanta 250 ml ... 5 lei

Fuze Tea 250 ml ... 7 lei (lămâie, piersici)

(portocale, struguri)

Cappy Nectar 250 ml ... 7 lei

Sprite 250 ml ... 5 lei

(portocale, portocale roșii, piersici, pere, vișine)

Burn 250 ml ... 7 lei
Limonadă cu mentă 330 ml/1 L ... 7/15 lei
Limonadă cu kiwi 330 ml/1 L ... 13/25 lei
Limonadă cu căpșuni 330 ml/1 L ... 13/25 lei
Fresh portocale 330 ml ... 11 lei

Bere
Heineken Draught 400 ml ... 7 lei
Ciuc Draught 400 ml ... 5 lei
Ciuc Premium 500 ml ... 6 lei

Ciuc Radler 500 ml ... 7 lei
Ciuc Radler 0% alcool 500 ml ... 7 lei
Silva Neagră 500 ml ... 7 lei
Stella Artois 500 ml ... 8 lei
Stella Artois 0% alcool 500 ml ... 8 lei

Heineken 400 ml ... 7 lei
Heineken 0% alcool 330 ml ... 7 lei
Carlsberg 330 ml ... 7 lei
Tuborg 500 ml ... 7 lei
Timișoreana 500 ml ... 5 lei

Timișoreana 500 ml ... 5 lei
Neumarkt 500 ml ... 6 lei
Gambrinus 500 ml ... 6 lei
Strongbow Red, Gold 330 ml ... 7 lei
Desperados 400 ml ... 8 lei

ATENȚIE! Nu comercializăm băuturi alcoolice persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Vinuri Spumante
Moët-Chandon 750 ml ... 400 lei
Asti Martini 750 ml ... 90 lei
Jidvei 750 ml ... 50 lei

Vinuri
CRAMELE RECAȘ - CASTEL HUNIADE
Fetească Regală/Rosé
demisec 0,75 L ... 34 lei
Cupaj Merlot & Pinot Noir
demidulce 0,75 L ... 32 lei

CRAMA JIDVEI

SEGARCEA - DOMENIUL COROANEI

VIA VITICOLA - SARICA NICULIȚEL

Riesling sec 0,75 L ... 30 lei

Prestige Chardonnay
sec 0,75 L ... 67 lei

Sauvignon Blanc demisec 0,75 L ... 53 lei
Rosé demisec 0,75 L ... 54 lei
Merlot sec 0,75 L ... 51 lei

Muscat Dry
demisec 0,75 L ... 34 lei
CRAMA TEZAUR
Sauvignon Blanc & Fetească Regală
sec 0,75 L ... 44 lei
CASA PANCIU
Sauvignon Blanc Medaliat
sec 0,75 L ... 52 lei
Riserva Rosé sec 0,75 L ... 45 lei

Prestige Cabernet Sauvignon
sec 0,75 L ... 64 lei
CRAMA TOHANI
MOȘIA DE LA TOHANI SPECIAL RESERVE
Sauvignon Blanc sec
0,75 L ... 50 lei
Rosé sec 0,75 L ... 50 lei
Fetească Neagră sec 0,75 L ... 50 lei

CRAMA PURCARI
Pinot Grigio sec 0,75 L ... 60 lei
Rosé sec 0,75 L ... 66 lei
Rară Neagră sec 0,75 L ... 65 lei
Vinul casei alb/rosé/roșu
1 L/250 ml ... 22/6 lei

Fetească Albă demisec 0,75 L ... 34 lei
ATENȚIE! Nu comercializăm băuturi alcoolice persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Grupe de Alergeni
Conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
20 Martie 2000, alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe:
• Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelta, grâu mare
sau hibrizi ai acestora) și produse derivate;
• Crustacee și produse derivate;
• Ouă și produse derivate;
• Pește și produse derivate;
• Arahide și produse derivate;
• Soia și produse derivate;
• Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
• Fructe cu coajă - migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus
avellana), nuci (Juglans regia), nuci caju (Anacardium occidentale), nuci
pecan (Caraya illinoinensis - Wangenh. - K. Koch), nuci de Brazilia (Bertholletia
excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia / Queensland (Macadamia
ternifolia) și produse derivate;
• Țelină și produse derivate;
• Muștar și produse derivate;
• Semințe de susan și produse derivate;
• Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru;
• Lupin și produse derivate;
• Moluște și produse derivate.

Alcooluri Tari
Whisky Jack Daniel's 50 ml ... 13 lei
Whisky J&B 50 ml ... 7 lei
Chivas Regal 50 ml ... 15 lei
Coniac Metaxa 7* 50 ml ... 12 lei
Coniac Brâncoveanu 50 ml ... 15 lei
Coniac Alexandrion 5* 50 ml ... 7 lei
Vinars Jidvei 50 ml ... 13 lei
Gin Beefeater 50 ml ... 11 lei
Vodka Finlandia 50 ml ... 7 lei
Vodka Absolut 50 ml ... 8 lei
Palincă Zetea 50 ml ... 20 lei

Tequila Camino 50 ml ... 12 lei
Cremă de whisky Sheridan's 50 ml ... 15 lei
Martini Rosso/Bianco 50 ml ... 7 lei

Digestive
Amaretto 50 ml ... 13 lei
Jägermeister 50 ml ... 12 lei

Cocktailuri
Campari Orange 330 ml ... 15 lei
Aperol Spritz 330 ml ... 15 lei
Gin Tonic 330 ml ... 15 lei
Cuba Libre 330 ml ... 16 lei

Preparatele pot conține alergeni. În cazul în care suferiți de o alergie,
vă rugăm să solicitați înformații suplimentare înainte de efectuarea
comenzii online. Vă mulțumim pentru înțelegere!

