
CINĂ

BBQ
Descoperă gustul unui

bine făcut!



Aperitive
Bruschete cu avocado | 250gr | 36 Lei

Bruschete cu avocado și ou | 310gr | 42 Lei
Cu ouă poșate

Salată Caesar* | 180gr | 45 Lei
Salată verde, bucăți de parmezan, crutoane, dressing Caesar 

Cu piept de pui la grătar | 52 Lei
Cu creveți Jumbo | 56 Lei

Burrata | 150gr | 55 Lei
Servită cu pesto, roșii, rucola, ceapă rumenită

Carpaccio* | 120gr | 59 Lei
Servit cu sos Cipriani, rucola, parmezan

Fructe de mare crocante* | 180gr | 70 Lei
Creveți, calamari și cod, servite cu sos Wasabi tartar 

Pulpo* | 120gr | 75 Lei
Caracatiță la grătar gătită în stil grecesc, cu sos Kalamata și Panzanella

Platou cu brânzeturi și mezeluri (2 persoane) | 300gr | 85 Lei 
(4 persoane) | 600gr | 110 Lei

Selecție de brânzeturi românești și mezeluri  
servite cu măsline, bruschete și condimente

Stradissimo* (2 persoane) | 600gr | 95 Lei 
Antreu finger food: bruschete cu avocado, burrata, fructe de mare crocante,  

brânză Pecorino Primo Sale și Prosciutto di Parma

Prețurile includ TVA 9%.
*Preparatul poate conține produse congelate.

Vă rugăm adresați-vă ospătarului dacă urmați diete speciale sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite.

Oamenii cărora le place să mănânce sunt întotdeauna cei mai buni. Julia Child



Preparate la Grătar
Pește și fructe de mare

Friptură de pește spadă* | 160gr | 75 Lei
Cu ulei de susan și sos soia Kikkoman, servită cu salată Coleslaw

Biban de mare Cartoccio* | 160gr | 90 Lei
Învelit în staniol cu roșii cherry, fenicul și lămâie; stropit cu șofran și lichior Ricard;  

servit cu salată Coleslaw

Creveți Jumbo* | 140gr | 120 Lei
Marinați cu condimente cajun și serviți cu salată Coleslaw

Specialităţi de carne
Cârnați Românești* | 220gr | 45 Lei

Serviți cu mujdei de usturoi și salată Coleslaw

Cocoș pitic* | 180gr | 80 Lei
Marinat cu lămâie, usturoi și cimbru, servit cu salată Coleslaw

Coaste de porc* | 400gr | 85 Lei
Servite cu condimente, cartofi copți și salată Coleslaw

Kebab Lomo Argentinian* | 200gr | 120 Lei
Cu sos Chimichurri, servit cu cartofi copți și salată Coleslaw

Mixed grill* (2 persoane) | 390gr | 180 Lei
Kebab Lomo, ½ cocoș pitic, cârnați românești, creveți Jumbo,  

cartofi copți, salată Coleslaw

Tomahawk* (2 persoane) | 1200gr | 345 Lei
1 kg antricot cu os, cartofi copți, salată Coleslaw

Sosuri
Avocado & sos chili 

Mexican Pico de Gallo:  
roșii, coriandru și bere 

Sos BBQ Hoisin cu susan

Garnituri | 19 Lei

Baghete cu usturoi și ierburi | 300 gr
Cartofi prăjiți sau cartofi dulci prăjiți | 160 gr
Cartofi copți sau cartofi dulci în folie | 150 gr

Spanac sotat cu usturoi, lămâie și chili | 80 gr
Ciuperci Teriyaki | 120 gr

Salată germană de cartofi | 250 gr
Salată americană de varză roșie cu țelină și măr | 175 gr

Quinoa & legume cu iaurt curry | 200 gr

Prețurile includ TVA 9%.
*Preparatul poate conține produse congelate.

Vă rugăm adresați-vă ospătarului dacă urmați diete speciale sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite.



Burgeri & Sandwich-uri
Burger „On La Strada”* | 200gr | 56 Lei

Chiflă, vită Angus argentiniană 200gr, salată Iceberg,  
ceapă roșie, roșii, castraveciori, sos din roșii și caise, puțin picant.

Servit cu cartofi prăjiți sau cu cartofi dulci prăjiți  
și cu variante dintre următoarele: brânză Cheddar,  

bacon, ou prăjit, ardei iute.

Red Burger* | 180gr | 52 Lei
Chiflă de Burger din sfeclă roșie, cremă de avocado, rucola, roșii,  

brânză Halloumi, sos din roșii și caise, puțin picant.
Servit cu cartofi prăjiți sau cu cartofi dulci prăjiți.

Club Sandwich* | 180gr | 52Lei
Piept de curcan la grătar, bacon, ou prăjit, salată Iceberg, sos din roșii și caise, puțin picant. 

Servit cu cartofi prăjiți sau cu cartofi dulci prăjiți.

Deserturi
Cărucior cu înghețată
La cupă | 60gr | 6 Lei

Panna cotta | 250gr | 25 Lei
Cu fructe de sezon

Prajitură cu ananas | 200gr | 30 Lei
Cu sos de caramel sărat

Eat & Mess | 250gr | 35 Lei
Căpșuni, cremă de vanilie, bezele

Brownie cu ciocolată | 200gr | 40 Lei
Cu banane flambate și înghețată de vanilie

Caramelia parfait | 130gr | 38 Lei
Migdale caramelizate, parfait de ciocolată Valrohna, parfait de lămâie

Prețurile includ TVA 9%.
*Preparatul poate conține produse congelate.

Vă rugăm adresați-vă ospătarului dacă urmați diete speciale sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite.

O dietă echilibrată înseamnă câte o prăjitură în fiecare mână. Barbara Johnson


