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GUSTĂRI ALESE
SNACKS

Plăcintă cu brânză sărată
Salty Cheese Pie

(foi de plăcintă, brânză sărată, mărar, merișoare)
(filo pastry, salty cheese, dill, cranberries)

 150g ... 20 lei

Gustarea Castelanului cu pâine fougasse
The Chatelaine's Dish with Fougasse Flat Bread

(pâine de casă în formă de frunză cu cartofi, ulei de măsline, rozmarin, sos din brănză de burduf)
(leaf shape home made bread with potatoes, olive oil, rosemary, local bellows cheese sauce)

 280g ... 22 lei



BORȘ & SUPĂ
BORSCHT & SOUP

Borș de cocoș cu leuștean
Rooster Borscht

(borș de cocoș cu sfeclă roșie, tăiței fresco, leuștean)
(rooster borscht with beetroot, fresh noodles, lovage)

 350ml ... 22 lei

Supă cremă din rădăcinoase cu chips de bacon
Creamy Root Vegetables Soup with Bacon Chips

(rădăcinoase albe, smântână, bacon, crutoane)
(white root vegetables, sour cream, bacon, croutons)

 300ml ... 22 lei



OREZ & PASTE
RICE & PASTA

Rissotto Castel cu legume coapte
Rissotto Chateau with Roasted Vegetables

(orez cu unt și parmezan, legume de sezon coapte)
(rice with butter and parmesan cheese, roasted seasonal vegetables)

 350g ... 44 lei

Pasta nobilă
Noble Pasta

(tagliatelle fresco, mix de ciuperci, sos alb, brânză maturată)
(tagliatelle fresco, mushroom mix, white sauce, matured cheese) 

 350g ... 44 lei



FELURI PRINCIPALE
MAIN DISHES

Gulaș de vită cu orez alb
Beef Goulash with White Rice

(carne vită în sos de ardei cu chimen, morcovi caramelizați, orez alb în unt cu vin)
(beef meat with chili sauce and cumin, caramelized carrots, buttered wine white rice)

 400g ... 46 lei

Șnițel de pui în crustă de porumb și semințe românești
Chicken Schnitzel in Corn and Romanian Seeds Crust

(piept de pui, fulgi de porumb, mix semințe, piure de cartofi)
(chicken breast, cornflakes, seeds mix, potato puree) 

 350g ... 46 lei



Porc răscopt cu sos de hribi și mămăligă 
Roasted pork with porcini sauce and polenta
(ceafă de porc coaptă lent, hribi, smântână, mămăligă aromatizată)

(pork, mushroom porcini, cream, polenta with herb)

 400g ... 46 lei

File de păstrav în crustă de migdale, 
mămăligă și sos acrișor de usturoi

Almond crust trout fillet, polenta and garlic sour sauce
(file de păstrăv, migdale, mămăligă, rozmarin, smântână, lămâie, usturoi)

(trout fillet, almond, polenta, rosemary, cream, lemon, garlic) 

 300g ... 47 lei



DESERT
DESSERT

Desertul Regal
Royal Dessert

(biscuite cu scorțisoară, brânză dulce, jeleu din fructe de pădure, petale de flori comestibile, 
emulsie din mentă și lămâie)

(cinnamon biscuit, sweet cheese, forest fruit jelly, edible flower petals, 
emulsified mint and lemon)

 150g ... 24 lei

Colivă - Desertul Funerar
Coliva - Funeral Dessert 

(grâu decorticat, nucă, zahăr, rom)
(wheat husks, walnuts, sugar, rum)

 150g ... 22 lei



CAFEA • COFFEE

Espresso scurt • Espresso short ... 40ml ... 10 lei

Espresso dublu • Double Espresso ... 80ml ... 16 lei

Espresso fără cofeină • Deca�einated Espresso ... 40ml ... 10 lei

Cappuccino • Cappuccino ... 120ml ... 15 lei

Ciocolată caldă (albă, clasică, extra dark) • Hot chocolate (white, classic, extra dark)

 ... 200ml ... 18 lei



CEAI • TEA

Ceai verde cu iasomie • Jasmine green tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai fructe • Fruit tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai afine • Blueberry tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai portocale roșii • Red orange tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai plante • Herbal tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai ghimbir • Ginger tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai lămâie și mentă • Lemon and mint tea ... 200ml ... 12 lei

Ceai rooibos și vanilie • Rooibos and vanilla tea ... 200ml ... 12 lei



RĂCORITOARE • SOFT DRINKS

Pepsi Cola ... 250ml ... 10 lei

Mirinda Orange ... 250ml ... 10 lei

7 UP ... 250ml ... 10 lei

Lipton Ice Tea Lemon ... 250ml ... 12 lei

Lipton Ice Tea Green ... 250ml ... 12 lei

Lipton Ice Tea Piersici • Lipton Ice Tea Peach ... 250ml ... 12 lei

Prigat Orange ... 250ml ... 12 lei

Prigat Căpșuni & Banane • Prigat Strawberry & Banana ... 250ml ... 12 lei

Prigat Nectar Piersici • Prigat Peaches ... 250ml ... 12 lei

Prigat Nectar Pere • Prigat Pears ... 250ml ... 12 lei

Schweppes bitter lemon ... 250ml ... 12 lei

Limonadă cu mentă • Mint limonade ... 400ml ... 18 lei



APĂ • WATER

Apă plată Bucovina • Bucovina still water ... 330ml ... 10 lei

Apă minerală Bucovina • Bucovina sparkling water ... 330ml ... 10 lei

BERE • BEER

Ursus ... 330ml ... 10 lei

Ursus fără alcool • Ursus non alcoholic ... 330ml ... 10 lei



VIN • WINE

Karakter Sauvignon Blanc ... 150ml ... 20 lei

Karakter Sauvignon Blanc ... 750ml ... 90 lei

Karakter Rose ... 150ml ... 20 lei

Karakter Rose ... 750ml ... 90 lei

Karakter Cabernet Sauvignon ... 150ml ... 22 lei

Karakter Cabernet Sauvignon ... 750ml ... 100 lei

Prosecco ... 150ml ... 18 lei

Prosecco ... 750ml ... 80 lei

BĂUTURI ALCOOLICE • ALCOHOLIC DRINKS

Pălincă de pere • Pear Palinka ... 40ml ... 18 lei


