MENIU EXPERIENȚĂ
BUN DE-ȚI VINE APĂ-N GURĂ
BUN DE-ȚI VINE APĂ-N GURĂ
150 LEI
SUPA CREMĂ DE USTUROI COPT
brânzeturi românești cu pudră de pătrunjel și trufe
Romanian cheese, parsley powder and truffles
VINETE CU CREMĂ DE CAJU
usturoi copt, tahini, vinete, goji, merișoare,
rodie, pătrunjel și semințe de cânepă
baked garlic, tahini, eggplant, goji, cranberry,
pomegranate, parsley and hemp seeds
HAMSIE MARINATĂ
ușor acrișoară, fructe roșii confiate și sos de porumb
mildly sour anchovy, red candied fruits and corn sauce
PĂSTRĂV MUNTENESC
file de păstrăv, cremă de cartofi cu caș,
avocado, spanac, sos de lămâie
trout fillets, creamed potatoes with cheese,
avocado, spinach and lemon sauce
ALTFEL DE SOMN
brânză maturată de la munte, smântână fermentată,
babic crocant și câteva murături
Catfish Matured mountain cheese, fermented sour cream,
crispy Babic and pickles
MUŞCHIULEŢ DE BERBECUŢ
cu risotto de arpacaș, morcovi, portocală și sos demiglace
mutton, pearl barley risotto, carrots, orange and demiglace sauce
FRIGĂNELE
chec, cremă de fistic, fructe proaspete, migdale și fistic
cake, pistachio cream, fresh fruits, almonds and pistachios
*apa este inclusă în preț

MENIU EXPERIENȚĂ

PE GUSTATE ȘI PE SĂTURATE
165 LEI
SUPA SUFLETULUI
peste, midii și rapane românești, tăiței și multe infuzii
Romanian fish and seafood, noodles and infusions
TARTAR DE TON
avocado, fructe roșii confiate, susan,
orez prăjit, lapte de cocos și mango
red tuna, avocado, red candied fruits, sesame,
fried rice, coconut milk and mango
CREVEȚI ÎN ULEI DE MĂSLINE
usturoi, ardei iute, pătrunjel
shrimps, garlic, chilli, parsley
CARACATIȚĂ CU ROST
caracatiță, sos de pătrunjel cu cartofi prăjiți în untură
și piure de morcov
octopus, parsley sauce with fried potatoes in lard
and carrot puree
FASOLE FĂCĂLUITĂ
ceapă, sos de roșii, sos usturoi, tahini, caju
beans, onion, tomato sauce, garlic sauce, tahini, caju
MUȘCHI DE VITĂ ROMÂNESC
piure de mazăre, sos de ciuperci și dovleac
sirloin, pea puree, mushroom sauce and pumpkin
MINI PAPANAȘI
mousse de iaurt și smântână fermentată de Ibănești,
fistic și sos de fructe roșii
Mini cheese dumplings, mousse yogurt and fermented Ibănești
sour cream, pistachio and red fruit sauce
*apa este inclusă în preț

