MENIU
GUSTARE / SUPĂ
STARTERS / SOUP

+
FEL PRINCIPAL / PEȘTE

Preparate culinare

cu o tradiţie de

25 ani!

MAIN COURSE / FISH

+
DESERT
DESSERT

-5%
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Specialităţi / Specialties

Pește / Fish Dishes

Ficat de gâscă servit cu mere și sos de cognac - 120/ 150/ 40 g
Goose liver served with apples and cognac sauce

70 lei

File de șalău Bonne Femme - 120/ 150/ 40 g
Bonne Femme pike-perch fillet

30 lei

Chateaubriand cu sos Bearnaise și legume la grătar - 160/ 150/ 50 g
Chateaubriand with Bearnaise sauce and grilled vegetables

73 lei

Plachie de crap la cuptor cu mămăliguţă - 150/ 100/ 100 g
Braised carp with polenta

25 lei

Gustări / Starters
Platou aniversar - 50/ 60/ 50/ 40/ 100 g

Preparate de Bază / Main Courses
22 lei

(galantină de gâscă, ou umplut cu ficat de pui, terină de brânză
în 3 culori, doboș, roșie umplută cu salată de vinete)

Anniversary platter
(goose galantine, egg stuffed with liver froth, cheese terrine
in 3 colours, tomato filled with eggplant salad)

Vol-au-vent cu pui și ciuperci - 180 g
Vol-au-vent with chicken and mushrooms

18 lei

Bulete de creier de porc servite cu sos à la grecque - 150/ 50 g
Pork brain balls served with à la grecque sauce

18 lei

Rulou de pui à la Kiev servit cu piure de ţelină,
spanac și morcov - 180/ 150 g
Chicken paupiette à la Kiev served with mashed celery,
spinach and carrot

25 lei

Medalion Continental servit cu
Pommes Duchesse și legume soté - 130/ 100/ 50 g
Continental medallion served with
Pommes Duchesse and sauté vegetables

25 lei

Desert / Dessert

Supă / Soups
Consommé Ambasador - 300/ 50 g
Ambasador Consommé

16 lei

Ciorbă de pui rădăuţeană - 300/ 50 g
Rădăuţi chicken sour soup

14 lei

Crêpe Suzette - 200 g

12 lei

Vargabeles - 200 g

14 lei

Papanași cu smântână și dulceaţă de afine - 150/ 50/ 50 g
Cottage cheese dumplings with sour cream and blueberry jam

12 lei

* Vă informăm că preparatele noastre pot conţine substanţe care provoacă alergii sau intoleranţe.
Pentru informaţii detaliate şi specifice vă rugăm să consultaţi personalul nostru de servire.
Please note that our dishes can contain substances causing allergies or intolerances.
For detailed and specific information please refer to our service personnel.

