
Antreuri          Starters 
Mozzarella de bivoliță, marinată, afumată la masă, cu roșii, măsline și busuioc 

 House smoked marinated buffalo mozzarella with tomatoes, olives and basil | 200gr. | 40 
(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Calamar, file de cod, legume, prăjite și sos Aioli cu trufe 
Deep fried seafood with vegetables and Aioli truffles sauce | 250gr. | 45 
(Conține: moluște-clasa cefalopode, cereale-gluten) - (Contains: molluscs-cephalopode, cereals-gluten) 

Carpaccio cu Doradă, mutabal, emulsie și pudră de citrice 
 Sea bream carpaccio, mutabal, citrus emulsion, and citrus dust | 200gr. | 55 

(Conține: pește) - (Contains: fish) 
Tartar de ton cu mango, mentă și lime 

Tuna tartar with mango, mint and lime | 140gr. | 65 
(Contains: pește) - (Contains: fish) 

Carpaccio de vită cu sos Cipriani și trufe negre 
 Beef Carpaccio with Cipriani sauce and black truffles | 120gr. | 75 

(Conține: lactate, muștar) - (Contains: dairy, mustard) 
Scoici de mare, sparanghel, mix de frunze și fasole Borlotti cu sos de lămâie cu miere 

Sea Scallops, asparagus, mix leaves, Borlotti beans with honey lemon dressing | 200gr. | 79 
(Conține: moluște-clasa aplacophora) - (Contains: molluscs-aplacophora) 

Antipastissimo, șuncă de Parma, salam Spianata și Napoli, mozzarela, parmezan, măsline și roșii uscate 
Parma ham, spianata and Napoli salami, buffalo cheese, olives, parmesan, sun dried tomatoes | 400gr. | 120 

(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Paste și rizoto   #BeItalian 
Spaghete carbonara 

Spaghetti alla carbonara | 200gr. | 39 
(Conține: ouă, lactate, cereale-gluten) - (Contains: eggs, dairy, cereals-gluten) 

 Spaghete cu vinete Perlina, busuioc și roșii San Marzano 
Spaghetti with Perlina eggplant, basil and San Marzano tomatoes | 200gr. | 40 

(Conține: ouă, cereale-gluten) - (Contains: eggs, cereals-gluten) 
Tortellini de casă umplute cu sos genovez și trufe neagre 

Homemade tortelli stuffed with genovese sauce and black truffles | 140gr. | 60 
(Conține: ouă, lapte, cereale-gluten) - (Contains: eggs, dairy, cereals-gluten) 

Scialatelli de casă cu caracatiță de Santa Lucia cu sos ragù și mărar 
Homemade scialatielli pasta with Santa Lucia octopus, ragù sauce and dill |200gr. | 65 

(Conține: ouă, moluște-clasa cefalopode, cereale-gluten) - (Contains: eggs, molluscs-cephalopode, cereals-gluten) 
Risotto cu brânză Castelmagno cu sos din friptură și trufă neagră locală 

 Risotto with Castelmagno cheese, gravy and local black truffle | 180gr. | 69 
(Contains: lactate, cereale-gluten, țelină) - (Contains: dairy, cereals-gluten, celery) 

Risotto cu fructe de mare „din oală-n blid” 
Risotto with seafood – from pot to pan | 300gr. | 85 

(Conține: lactate, moluște-mixte, pește, cereale-gluten) - (Contains: dairy, molluscs-mixt, fish, cereals-gluten) 

Pește și carne  Sharing is caring! 
Caracatiță cu salam picant ’Nduja 

 Octopus with Calabrian ’Nduja | 200gr. | 80 
(Conține: moluște-clasa cefalopode) - (Contains: molluscs-cephalopode) 

Somon norvegian cu fenicul, broccoli sălbatic, cimbru și sos de lămâie 
 Norwegian salmon with fennel, wild broccoli, thyme and lemongrass sauce | 250gr. | 95 

(Conține: lactate, pește) - (Contains: dairy, fish) 

Calcan cu roșii cherry caramelizate și ardei capia 
Turbot with caramelized cherry tomatoes and Kapia peppers | 250gr. | 135 

(Conține: pește) - (Contains: fish) 

Toate prețurile includ TVA și sunt afișate în lei 
All prices include VAT and are shown in Lei 

Notă: alergenii sunt trecuți la baza fiecărui preparat  
Note: below each dish you can find the containing allergen list. 

Preparatul poate conține produs congelat   Preparatul este vegetarian 
The dish may contain frozen product  This is a vegetarian dish 
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Doradă în sos H2O (vin alb, roșii cherry, busuioc și usturoi) 
Sea Bream in ‘’crazy H 2 O’’ sauce | 1100gr. | 199 

(Conține: pește) - (Contains: fish) 
File de vită cu piure de broccoli cu hering și sos de vin Sassicaia 

 Beef filet with broccoli puree with herring and Sassicaia wine sauce | 250gr. | 155 
(Conține: lactate, pește, țelină) - (Contains: dairy, fish, celery) 

T-bone, cartofi prăjiți cu unt și sos de vin roșu 
 T-bone, butter fried potatoes and red wine sauce | 500gr. | 185 

(Conține: lactate, țelină) - (Contains: dairy, celery) 
Coaste de miel din Noua Zeelandă, cartofi gratinați și sos de piper 

New Zealand lamb rack, gratin potatoes and pepper corn sauce | 620gr. | 270 
(Conține: lactate, țelină) - (Contains: dairy, celery) 

Special din Italia  Italy’s special soups 

Supă cu fasole proaspăt uscată, cu oregano și mozzarella Bocconcini 
Fresh and dry beans soup with oregano and buffalo Bocconcini cheese | 250gr. | 33 

(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 
Supă toscană de fructe de mare și pește 

Traditional Tuscan seafood soup | 300gr. | 45 
(Conține: moluște-clase mixte, pește) - (Contains: mixt-molluscs, fish) 

Salate    Hero bowls 
Salată de quinoa roșie cu avocado, cartofi dulci, sfeclă roșie și frunze mixte 

Red quinoa salad with avocado, sweet potatoes, beetroot and mixed leaves | 200gr. | 45 
Salată de anghinare, brânză Castelmagno, sos de mentă și zmeură 

Artichoke salad with Castelmagno cheese, mint and raspberry dressing | 180gr. | 55 
(Conține: lactate) - (Contains: dairy) 

Garnituri Sidekick dishes 

Salată mix de frunze 
Mix leaves | 50gr. | 20 

Cartofi copți cu rozmarin 
Baked potatoes with rosemary | 120gr. | 15 

Spanac sote 
Sauteed spinach | 50gr. | 25 

Broccoli sote 
Sauteed broccoli | 100gr. | 25 

Sparanghel la grătar 
Grilled asparagus | 100gr. | 30 

Și desert  A sweet temptation! 
Tiramisu, cafea bombon și smochine în lichior Amaretto 

Bombon coffee Tiramisu with figs in Amaretto liqueur | 120gr. | 35 
(Conține: ouă, lactate) - (Contains: eggs, dairy) 

Sufleu cu ciocolată fierbinte și înghețată 
Hot chocolate soufflé with icecream | 150gr. | 45 

(Contains: ouă, lactate) - (Contains: eggs, dairy) 
Tort de ciocolată cu fistic, caramel sărat, migdale și pandișpan de bere 
Choco pistacchio salted caramel almond and beer sponge | 140gr. | 45  

(Conține: nuci, alune, ouă, lactate) - (Contains: nuts, peanuts, eggs, dairy) 
Platou cu fructe asortate  

Mixed fruit platter | 400gr. | 45 

Toate prețurile includ TVA și sunt afișate în lei 
All prices include VAT and are shown in Lei 

Notă: alergenii sunt trecuți la baza fiecărui preparat  
Note: below each dish you can find the containing allergen list. 

Preparatul poate conține produs congelat   Preparatul este vegetarian 
The dish may contain frozen product  This is a vegetarian dish 
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