MENIU
BUCĂTĂRIE

Din fermă, pe masă, din mâini trudite de producători locali, la noi în meniu.
Așa ne-am imaginat povestea Krud încă dinainte să ia ființă, iar visul s-a plăsmuit întocmai.
Din drag de tot ce-i românesc, bun și proaspăt, am construit un loc în care bunul gust
și gustul bun își au casă. Lăsăm ușa mereu deschisă oamenilor pentru care firescul în
atitudine și în mâncare nu e demodat, iar hrana sănătoasă de proveniență locală își
are locul și în rețete ceva mai sofisticate, pregătite cu grijă pentru trup și suflet.
Cu toții suntem povești, iar cele românești parcă ni-s și mai dragi. De aceea, sprijinim
pe cât posibil povești locale cu oameni harnici, ticluite în produse cu personalitate pe
rafturile băcăniei noastre sau în ingrediente proaspete, convertite în preparate fine dining.
Suntem încântați și onorați că, începând cu anul 2019, am fost incluși în primul ghid
internațional gastronomic prezent în România – Gault&Millau pentru recunoașterea
calității meniului și a serviciilor oferite, precum și pentru faptul că reușim să oferim
experiențe culinare de calitate, creative, autentice.
Vă invităm să ne descoperiți exact așa cum suntem: iubind natura, aromele vii,
preparatele bogate și viața sănătoasă, la un vin bun și o masă adevărată.

ANTREURI

Selecție de produse locale și de gustări proaspete, pentru așteptări mai line.

PATÉ HOME-MADE 17 LEI

SALATĂ DE VINETE 14 LEI

Ficăței de pui, unt aromatizant cu cimbru, anșoa,
ceapă caramelizată, roșii, focaccia și lipie /250g

Vinete coapte la foc viu, ulei de floarea soarelui,
ceapă tocată, roșii, focaccia și lipie /350g

PLATOU CU PREPARATE DIN
CARNE DE LA PRODUCĂTORI
LOCALI 39 LEI

PLATOU CU BRÂNZETURI DE
LA FERME ROMÂNEȘTI 34 LEI

Cotlet de porc afumat, mușchiuleț montana,
ceafă de porc afumată, pastramă de porc
afumată, slăninuță afumată, rondele de
ceapă roșie /300g

Brânzeturi din băcănia noastră (telemea de
vacă, brânză scoaptă de vaci, cașcaval afumat și
neafumat Deluț), ceapă verde, castraveți, roșii
cherry /350g

AVOCADO CU SOS DE PORTOCALE 24 LEI
Avocado fript în panko (pesmet japonez), chipsuri de cartofi
și sos de portocale, rucola /220g

GUACAMOLE 22 LEI

BRUSCHETE CU ROȘII 10 LEI

Avocado, roșii, usturoi, ceapă roșie, suc proaspăt
de lămâie, telemea, focaccia și lipie /230g

Salsa de roșii, focaccia prăjită /170g
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ANTREURI

CREVEȚI ÎN CRUSTĂ 48 LEI

VÂNĂTĂ KRUD 26 LEI

Creveți Black Tiger în crustă de porumb organic,
guacamole și pulpă de grapefruit 200g/50g/50g

Jumătate de vânătă de grădină gătită la cuptor,
sos de roșii cherry, sos blue cheese,
sos chimichurri, parmezan /300g

DEVILED EGGS 22 LEI

TARTAR DE VITĂ 39 LEI

Ouă umplute cu: maioneză de casă,
smântână, rucola, ulei de măsline, fulgi
chilli, bacon crocant și parmezan /225g

Mușchi de vită din ferme locale, maturat
dry-aged 21 de zile, muștar, cristale de sare
Maldon, ceapă roșie, piper alb, capere marinate,
gălbenuș de ou, chipsuri de cartofi, focaccia
prajită 150g/60g/30g

TARTAR DE TON ROȘU 39 LEI

CREMĂ DE ARDEI COPȚI 16 LEI

Ton roșu de ocean, aromatizat cu ulei de susan
făcut în casă, cristale de sare Maldon, boabe
de piper alb, suc proaspăt de lămâie, pat de
avocado și roșii, sos de smântână naturală /250g

Ardei copți la foc viu, nuci, usturoi, pesmet, fulgi
de chilli, ulei de măsline, focaccia și lipie /280g
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S A L AT E

Verde Krud în salate vii, lejere ca o zi de primăvară.

SALATĂ CAESAR 35 LEI

SALATĂ CU RAȚĂ AFUMATĂ 36 LEI

Salată verde, rucola, dressing Caesar,
pui de fermă, roșii cherry, bacon crocant,
parmezan și crutoane aromate /350g

Salată verde, rucola, piept de rață afumat,
gorgonzola, telemea de capră, măr, nuci, rodie,
ulei de măsline /350g

SALATĂ COBB 37 LEI

SALATĂ CU TOFU ȘI QUINOA 24 LEI

Salată verde, rucola, dressing Caesar, avocado,
roșii cherry, ouă de prepeliță, telemea de vacă,
pui de fermă și ceapă verde /400g

Tofu, quinoa, roșii, ardei kapia, dovlecei,
castraveți, măr, ulei de măsline /330g

SALATĂ DE BIBILICĂ  45 LEI
Salată verde, rucola, piept de bibilică,
telemea de vacă, praz, miez de nucă,
ulei de măsline, ulei de trufe /350g

SALATĂ CU
SFECLĂ ROȘIE
ȘI MOZZARELLA 23 LEI
Rucola, mozzarella, sfeclă roșie
marinată, sos de nuci /300g

Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

SALATĂ CU CREVEȚI 42 LEI

SALATĂ CU TELEMEA/TOFU 16 LEI

Salată verde, rucola, dressing Caesar, avocado,
creveți Black Tiger flambați cu cognac, roșii
cherry și parmezan /400g

Roșii, ardei kapia, ceapă roșie, castraveți,
telemea de capră/tofu, ulei de măsline /420g

SALATĂ DE FASOLE 21 LEI
Fasole roșie, salată verde, ceapă roșie, rucola,
ardei kapia, alune de pădure zdrobite, oțet
balsamic, ulei de floarea soarelui presat la rece,
oțet /350g
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CIORBE ȘI SUPE

Suntem fierți după alintarea caldă a legumelor și ierburilor scăzute în rețete de odinioară.

CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ 18 LEI
Supă de pui de fermă, smântână naturală, ouă
de la producători locali și legume din grădină,
usturoi, zeamă de lămâie /400g

SUPĂ
CU FRUCTE DE MARE 36 LEI
Supă de midii, vongole, creveți Black Tiger,
usturoi, ierburi aromate, roșii cherry, vin alb /400g

ZAMĂ MOLDOVENEASCĂ 18 LEI
Supă de pui de fermă, legume din grădină, tăiței proaspeți
făcuți în bucătăria Krud, borș acru de casă /400g

BORȘ ROȘU 21 LEI
Supă din carne de porc, sfeclă roșie,
boabe de fasole, legume din grădină,
oțet /400g
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SUPĂ CREMĂ DE LEGUME
DE SEZON /400G 14 LEI

PAS T E Ș I R I S OT TO

Făcute în casă sau de proveniență italiană, pastele noastre sunt însoțite lejer, după caz, de
legume proaspete din grădini locale, fructe de mare, carne de la ferme din apropiere sau alte
minunății (precum parmezanul abundent) fără de care nici risotto și nici Italia nu ar avea farmec.

SPAGHETTI CARBONARA 28 LEI
Spaghetti, ou de fermă, pancetta, parmezan și
boabe de piper negru /350g

TAGLIATELLE DE CASĂ
CU RAGU DE CIUPERCI 31 LEI
Tagliatelle home-made, ragu de ciuperci
(hribi, gălbiori, ciuperci champignon), unt,
parmezan, pătrunjel /380g

SPAGHETTI
CU LEGUME FRIPTE 22 LEI

TAGLIATELLE ALLA
PUTTANESCA 26 LEI

Spaghetti, sos de roșii, ciuperci champignon,
ceapă roșie, vinete, dovlecei, ardei kapia,
busuioc /350g

Tagliatelle home-made, roșii cherry,
măsline Kalamata, usturoi, busuioc, Scanează
vin alb, ulei, parmezan /320g
codul QR și
descoperă
preparatul!

PENNE ALL’ ARRABBIATA 19 LEI TAGLIATELLE DE CASĂ
Penne, sos de roșii, usturoi, fulgi de chilli,
CU RAGU DE VITĂ 30 LEI
pătrunjel, parmezan și ulei de măsline /380g

Tagliatelle home-made, ragu de vită
Black Angus, unt, parmezan /400g

PENNE ALL’ AMATRICIANA 26 LEI
Penne, sos de roșii, ceapă, bacon crocant,
fulgi de chilli, pătrunjel, parmezan, unt
și ulei de măsline /380g

SPAGHETTI CU
FRUCTE DE MARE 43 LEI
Spaghetti, midii, vongole, creveți Black Tiger,
ulei de măsline, usturoi, pătrunjel, roșii cherry,
busuioc proaspăt, toate gătite în vin alb /400g

RISOTTO CU GORGONZOLA
ȘI PERE CARAMELIZATE 33 LEI
Orez, gorgonzola, unt, nuci, pere,
parmezan /300g

RISOTTO CU
RAGU DE CIUPERCI 28 LEI
Ragu de ciuperci (hribi, gălbiori, ciuperci
champignon), orez, unt, parmezan, pătrunjel,
ulei de măsline /380g

RISOTTO CU CREVEȚI 39 LEI
Creveți Black Tiger, orez, dovlecei, unt,
parmezan, ulei de măsline, pătrunjel /350g
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PIZZA
BY KRUD

Nicicând nu s-a întins aluatul mai cu folos ca acum, în mâinile iscusitului nostru bucătar și
sub cele mai încercate ingrediente. Gustul autentic al Italiei a ajuns, în sfârșit, acasă. Hai să ne
întindem și noi la o focaccia și o pizza rumenite pentru toate gusturile, pentru toate zilele, serile
și pentru toți oamenii buni care ne trec pragul.

FOCACCIA CU OREGANO 10 LEI

PIZZA DIAVOLA 30 LEI

Aluat, ulei de măsline, oregano /200g

Aluat, sos de roșii, salam picant Ventricina,
ardei iute, parmezan, mozzarella /450g

FOCACCIA CU MOZZARELLA 12 LEI
Aluat, mozzarella, sare Maldon /300g

PIZZA CU PUI ȘI CIUPERCI 32 LEI
Aluat, sos de roșii, piept de pui, ciuperci,
mozzarella, pătrunjel verde /450g

FOCACCIA CU ANCHOIS 15 LEI
Aluat, mozzarella, anchois /300g

PIZZA MARGHERITA 24 LEI
Aluat, sos de roșii, bocconcini, busuioc verde,
sare Maldon /450g

PIZZA QUATTRO
FORMAGGI 32 LEI
Aluat, mozzarella, parmezan, mascarpone,
gorgonzola /450g

PIZZA PRODUCĂTORILOR LOCALI 36 LEI
Aluat, sos de roșii, mozzarella, telemea de vacă, cârnați
home-made, ardei gras, praz, sare Maldon /450g

PIZZA

BY KRUD

PIZZA CU PROSCIUTTO 38 LEI

PIZZA CU CREVEȚI 49 LEI

Aluat, sos de roșii, mozzarella, prosciutto,
gorgonzola, parmezan, pere, rucola /450g

Aluat, sos de roșii, creveți, burrata, zucchini,
busuioc verde, avocado, fistic /450g

PIZZA CU TON 38 LEI

PIZZA CALZONE 32 LEI

Aluat, sos de roșii, ton, capere, ceapă roșie,
pătrunjel verde, mozzarella, roșii /450g

Aluat, sos de roșii, salam picant Ventricina,
mascarpone, mozzarella, roșii cherry, rucola,
parmezan /450g

PIZZA CU MUȘCHI DE VITĂ MATURAT 49 LEI
Aluat, sos de roșii, mușchi de vită maturat, camembert,
spanac, parmezan, sare Maldon /450g

PIZZA CU CARNE DE VITĂ
TOCATĂ 45 LEI
Aluat, sos de roșii, chiulotă de vită, bocconcini,
mentă, ardei kapia, ceapă /450g

PIZZA VEGETARIANĂ 32 LEI
Aluat, sos de roșii, tofu, ciuperci, ardei kapia,
vinete, porumb, zucchini, anghinare, sare
Maldon /450g

PEȘTE

Pește, pește, lin foamea o prăpădește... știm, zicala e alta, dar aici am adaptat-o special
pentru voi, exact așa cum vom adapta și cele mai proaspete, bune și fragede porții
de Omega 3 în farfurie, ca să fie și bun, și sănătos.

SOMON 38 LEI

STEAK DE TON 68 LEI

Somon de ocean prăjit în tigaie, crustă
superioară crocantă, sos olandez de casă, piure
de cartofi, broccoli blanșat și fâșii de dovlecei
200g/150g/50g

Ton roz de ocean, servit cu garnitură de cartofi
striviți și aromatizați cu capere, măsline, anșoa
și ceapă caramelizată 200g/200g

PĂSTRĂV ÎN CRUSTĂ DE PORUMB 37 LEI
Păstrăv prăjit tradițional în crustă de porumb, servit cu
mămăliguță și sos de mujdei făcut în casă 300g/100g

BIBAN 16 LEI
Biban de mare gătit la aburi cu lămâie
și cristale de sare Maldon /100g

CHEF PETRU CHICU
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Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

C A R N E M AT U R ATĂ D E V I TĂ

*MATURAREA DRY AGED a cărnii de vită este un procedeu complex care presupune păstrarea
acesteia timp de 21 de zile în condiţii de temperatură, umiditate şi ventilaţie controlate, pentru
a permite cărnii să-şi dezvolte caracteristicile senzoriale: frăgezimea, suculenţa şi aroma.
Modificările specifice maturării sunt de natură biochimică și se produc sub acțiunea enzimelor
proprii cărnii, așadar nu sunt adăugate arome sau săruri.
Carnea își pierde cu aproximativ 30% din greutate, intensificându-și aroma și frăgezimea. Suntem
printre singurii din Iași care avem frigider special de maturat crud-uscat iar cunoscătorii știu că
acest proces pretențios dă gust unic steak-urilor de care orice pasionat în gastronomie ar trebui
să se bucure așa cum se cuvine.

MATURATĂ LA USCAT 21 DE ZILE*
ANTRICOT CU OS
BLACK ANGUS 100G 29 LEI
Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

T-BONE
RASĂ ROMÂNEASCĂ 100G 28 LEI
ANTRICOT FĂRĂ OS (RIB-EYE)
ARGENTINA 76 LEI
Antricot maturat preparat la grătar, servit cu
morcov caramelizat, salată de rucola și roșii
cherry 200g/100g

ANTRICOT CU OS
RASĂ ROMÂNEASCĂ 100G 25 LEI
T-BONE
BLACK ANGUS 100G 31 LEI
STEAK KIKU 59 LEI
Mușchi de vită maturat, legume blanșate în
sos teriyaki: ardei kapia, morcov, păstăi verzi,
ceapă, usturoi 220g/55g/50g
Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!
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C A R N E M AT U R ATĂ D E V I TĂ

FILET MIGNON ÎN BACON
CU SPARANGHEL 67 LEI
Mușchi de vită maturat, bacon, sparanghel,
ceapă roșie, sos demi-glace 220g/45g/30g
Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

FILET MIGNON 65 LEI
Mușchi de vită maturat servit cu ragu de
ciuperci (hribi, gălbiori, ciuperci champignon)
și cartofi noi, unt 190g/90g/130g

FILET MIGNON ÎN CRUSTĂ 62 LEI
Mușchi de vită maturat în crustă de panko
(pesmet japonez), servit cu sos de brânză cu
mucegai, presărat cu fulgi de sare Maldon și
boabe de piper roz 220g/100g

TAGLIATA DE VITĂ 59 LEI
Mușchi de vită maturat servit cu salată de rucola,
roșii cherry și parmezan 220g/130g

C A R N E D E PASĂ R E

Cele mai nobile înaripate de pe cuprinsul fermelor din împrejurimile Iașului au decis în unanimitate
că cea mai interesantă metamorfoză se petrece în tigăile Krud. Fie că sunt ele pui, rațe sau curcani,
toate își scot pieptu-n față și onoarea la bătaie în rețete demne de gustat, adorat, repetat.

PIEPT DE CURCAN 33 LEI
Piept de curcan gătit cu bere neagră,
dulceață de nuci verzi, dovleac ușor
caramelizat și rozmarin 180g/120g

PIEPT DE PUI CU ARDEI COPȚI,
SMÂNTÂNĂ ȘI SOS
DE GORGONZOLA 33 LEI
Piept de pui, ardei copți, smântână, gorgonzola,
unt 150g/100g/40g

PIEPT DE RAȚĂ 52 LEI

PIEPT DE PUI 22 LEI

Piept de rață cu piure de țelină și sfeclă roșie, sos
de rodii și Martini Dry, dovleac ușor caramelizat
și sfeclă marinată 220g/150g/20g

Piept de pui preparat la grătar, piure de cartofi
aromatizat cu cimbru și telemea de vacă, sos
demi-glace 180g/200g

Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

PUI COQUELET 9 LEI / 100g*
Pui coquelet, rucola, roșii cherry,
ulei de măsline, usturoi 300g/50g
*cantitatea puiului este între 400g și 600g

PIEPT DE PUI CU BUSUIOC 28 LEI
Piept de pui umplut cu telemea de vacă, bacon
și busuioc, servit cu sos de coacăze de pădure,
salată verde și roșii cherry 200g/50g/45g

ȘNIȚEL CROCANT DE PUI 28 LEI
Carne de pui în crustă de panko (pesmet
japonez) presărat cu fulgi de sare Maldon și
boabe de piper roșu, sos barbeque, sos de
maioneză home-made cu muștar 250g/50g/50g

PIEPT DE CURCAN
CU MERE FLAMBATE 32 LEI
Piept de curcan, măr verde, unt, zahăr,
mure 180g/120g
CHEF PETRU CHICU
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ARIPIOARE CU PARMEZAN
ȘI BUSUIOC 25 LEI
Aripioare de pui, parmezan, usturoi, busuioc,
cartofi prăjiți home-made, salată de crudități
(morcov, țelină, cimbru, zeamă de lămâie)
300g/100g/70g

ARIPIOARE CROCANTE 27 LEI
Aripioare de pui, ou, făină de grâu, fulgi de chilli,
cartofi prăjiți home-made, salată de crudități
(morcov, țelină, cimbru, zeamă de lămâie)
350g/100g/70g

CARNE DE MIEL

Dacă ar fi să vorbim despre cât de sănătoasă este carnea de miel, nici nu am ști cu ce să
începem. Poate cu faptul că e bogată în seleniu, vitamina B12, zinc și niacină, elemente care ne
fac mai viguroși și tineri? Hai să spunem doar că avem două rețete care le fac cinste și care ne
împacă și limba și inima.

COASTE DE MIEL
ÎN CRUSTĂ 60 LEI

COASTE DE MIEL
LA CUPTOR 64 LEI

Coaste de miel în crustă panko (pesmet japonez),
sos chimichurri, sos barbeque și sos din brânză
mucegăită 300g/50g/50g

Coaste de miel, cartofi prăjiți în untură,
unt 300g/100g/50g

CARNE DE PORC

Nu o să ne lăudăm că am descoperit leguma preferată a românului, dar putem trâmbița sus
și tare că avem cele mai bine făcute rețete ce conțin cărniță de dolofănel crescut în cotețele
fermelor din zonă. Ah, ce încântare!

MUȘCHI DE PORC ÎN BACON
ȘI CARTOF GRATINAT 36 LEI
Mușchi de porc învelit în bacon, roșii aromatizate
cu cimbru, cartof gratinat, usturoi confiat, sos
demi-glace și boabe de muștar franțuzesc
175g/50g/100g

PORC PANKO
CU SOS BARBEQUE 32 LEI
Cotlet de porc, bacon, ciuperci champignon,
smântână, ou, panko (pesmet japonez), praz,
fenicul, cașcaval, vin alb, sos barbeque /300g

COASTE DE PORC GLAZURATE CU
SOS BARBEQUE 50 LEI
Coaste de porc, sos barbeque, ceapă, usturoi,
coriandru, salată coleslaw, castraveți murați de
casă, cartofi copți, lipie 300g/50g/250g

CHEF PETRU CHICU
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SHASHLIK 39 LEI
Ceafă maturată de porc marinată în casă,
servită cu sos chimichurri, salată coleslaw, lipie
260g/50g/100g/50g

TOMAHAWK 37 LEI
Cotlet maturat de porc cu os
servit cu sos chimichurri
și salată coleslaw, lipie
300g/50g/100g/50g

Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

ȘNIȚEL CROCANT DE PORC 32 LEI
Cotlet de porc în crustă de panko (pesmet
japonez) presărat cu fulgi de sare Maldon
și boabe de piper roșu, sos barbeque și sos de
maioneză home-made cu muștar 250g/50g/50g

BURGERI

Nu am auzit niciodată pe nimeni căruia să nu-i placă această surprinzătoare invenție suculentă,
plină de arome intense și alese. Dacă s-a pronunțat vreodată cineva împotriva acestei minunății
culinare dintre cele mai simple și mai producătoare de pofte, suntem convinși că persoana aceea
nu a gustat propunerile noastre ce conțin sosuri proaspete preparate în bucătăria Krud, carne
tocată și condimentată fix cum trebuie, legume de grădină, toate îmbrăcate în chiflă homemade, bine potrivită în cuptor.

BURGER ITALIAN DE VITĂ 28 LEI

BURGER BACONATOR DE VITĂ 31 LEI

Chiflă, carne de vită Black Angus tocată și
condimentată de noi, cașcaval Ceddar, sos
barbeque, sos de maioneză home-made și
muștar, rucola, rondele de ceapă roșie,
roșii /300g

Chiflă, carne de vită Black Angus proaspăt tocată
și condimentată, bacon, ou, cașcaval Ceddar,
sos barbeque picant, sos maioneză home-made
și muștar, salată verde, castraveți murați, rondele
de ceapă roșie /350g

BURGER BARBEQUE DE PUI 25 LEI
Chiflă, pulpă de pui tocată și condimentată,
cașcaval Ceddar, sos barbeque picant, sos
maioneză home-made și muștar, salată verde,
castraveți murați, roșii /300g

BURGER BARBEQUE DE VITĂ 26 LEI
Chiflă, carne de vită Black Angus tocată și
condimentată în bucătăria Krud, cașcaval
Ceddar, sos barbeque picant, sos maioneză
home-made și muștar, salată verde, castraveți
murați, roșii, rondele de ceapă roșie /300g

BURGER BACONATOR DE PUI 28 LEI VEGGIE BURGER 22 LEI
Chiflă, pulpă de pui tocată și condimentată,
bacon, cașcaval Ceddar, sos barbeque picant, sos
maioneză home-made și muștar, salată verde, ou,
castraveți murați, rondele de ceapă roșie /350g
Scanează codul
QR și descoperă
preparatul!
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Chiflă, tofu, dovlecel ras, cartof fiert, pesmet,
guacamole făcut în casă, vânătă la grătar, roșii
și salată verde, rondele de ceapă roșie și sos
barbeque /300g

GARNITURI

Legumele noastre de companie sunt gătite special pentru a potența gusturile alese
ale felurilor principale, le completează și echilibrează exact cât trebuie, pentru ca însoțirea
să fie desăvârșită.

BROCCOLI CU IAURT,
NUCI ȘI MENTĂ 15 LEI
Broccoli blanșat, asezonat cu sos de iaurt,
nuci și mentă /200g

SALATĂ COLESLAW 12 LEI
Salată din varză roșie, sos de maioneză,
sos Worcester, miere de albine /200g

SALATĂ CU RUCOLA ȘI PRAZ 14 LEI
CARTOFI COPȚI 8 LEI
Cartofi rumeniți cu cimbru,
rozmarin și usturoi /200g

CARTOFI PIURE 10 LEI
Cartofi frământați cu telemea de vacă,
unt și usturoi /250g

CARTOFI ÎN UNTURĂ 15 LEI
Cartofi rumeniți în untură de porc,
cu cimbru și usturoi /200g

CARTOFI PRĂJIȚI
CU PARMEZAN 150G 9 LEI

Rucola, praz și ulei de trufe /150g

SALATĂ VERDE 8 LEI
Salată verde, rucola, castraveți, roșii cherry,
ulei de măsline /200g

SALATĂ DE ROȘII
CU TELEMEA 10 LEI
Roșii, telemea de vacă, oregano,
ulei de măsline /300g

SALATĂ DE SFECLĂ ROȘIE 8 LEI
Sfeclă roșie, ulei de măsline, usturoi,
hrean și oțet /150g

CHIPS DE CARTOFI
HOME-MADE 150G 9 LEI

SALATĂ DE ARDEI COPȚI 16 LEI

CARTOFI CU MĂRAR
ȘI USTUROI 200G 12 LEI

SALATĂ DE MURĂTURI 10 LEI

LEGUME LA GRĂTAR 14 LEI

SALATĂ DE CONOPIDĂ
ȘI BROCCOLI 13 LEI

Legume proaspete gătite la grătar,
cu busuioc și ierburi aromatice /200g

OREZ CU LEGUME 16 LEI
Orez sote cu legume proaspete, unt /150g

Ardei copți, ulei de măsline, oțet, pătrunjel /180g

Murături făcute în casă /150g

Conopidă blanșată, broccoli blanșat,
ulei de măsline /150g

SOSURI

Sosuri proaspete făcute în bucătăria Krud, bune lângă orice (în afară de desert).

SOS DE ROȘII 50G 4 LEI
SOS BARBEQUE 50G 5 LEI
SOS DIN BRÂNZĂ CU MUCEGAI 50G 5 LEI
SOS DE MAIONEZĂ HOME-MADE CU MUȘTAR 50G 5 LEI
SOS TARTAR 50G 5 LEI
SOS CHIMICHURRI 50G 5 LEI

DESERTURI

Dulcegării pentru care vă invităm să intrați oricând în luptă, toți cei care au pierdut bătălia
ne-au declarat că înfrângerea e... dulce.

PANNA COTTA 16 LEI

ALIVANCĂ 12 LEI

Frișcă proaspătă cu aromă de cafea /170g

Desert tradițional din brânză de vaci, ouă de
fermă, făină de porumb, servită cu dulceață
de cireșe albe/dulceață de nuci de la noi din
băcănie /170g

TIRAMISU 18 LEI
Pișcoturi însiropate în cafea și cremă
ușoară de mascarpone /200g

MOUSSE VEGAN
SUGAR FREE 19 LEI
Mousse lejer de ciocolată belgiană Callebaut
70.5% cacao și trufe din avocado în crustă
crocantă de migdale, fistic și alune /200g

TARTĂ VEGANĂ
CU MERE 11 LEI
Făină, mere, margarină, zahăr, scorțișoară,
stafide /150g

DELICIU DE CIOCOLATĂ
(LAVA CAKE) 18 LEI
Brioșă de ciocolată cu miez de înghețată
de vanilie de Madagascar, spumă de lapte,
servită cu ananas marinat cu anason, cimbru
și piper roz /150g

ÎNGHEȚATĂ HOME-MADE
DE VANILIE ÎN CIOCOLATĂ 14 LEI
Înghețată făcută în casă învelită în ciocolată
belgiană Callebaut 70.5% cacao, crustă de
migdale, fistic și alune /150g

DULCE SENZAȚIE 20 LEI
Înghețată de casă caramelizată, coulis de fructe
de pădure, caprese de ciocolată, spumă de iaurt,
quinoa prăjită și bezea /250g

CRÈME BRÛLÉE 18 LEI
Ouă, lapte, frișcă, caprese din ciocolată, zahăr
brun, gem de fructe de pădure /200g
Scanează
codul QR și
descoperă
preparatul!

DESERTURI

MACARONS CU CREMĂ DE
CIOCOLATĂ/FRUCTE 4,5 LEI
Făină de migdale, ou, zahăr, ciocolată belgiană
Callebaut, frișcă, fructe

MACARONS ÎNVELIT ÎN COCOS
CU CREMĂ DE CIOCOLATĂ/
FRUCTE 4,5 LEI
Făină de migdale, nucă de cocos, ou, unt,
glucoză, zahăr, cicolată belgiană Callebaut,
frișcă, fructe

CANNOLI 4,5 LEI
Rulouri siciliene, brânză scoaptă de vacă, zahăr,
frișcă, fistic, alune de pădure, migdale

CHEESECAKE MOUSSE 18 LEI
Biscuiți, cremă de brânză, ciocolată belgiană
neagră Callebaut, ciocolată belgiană albă
Callebaut, unt, zahăr, frișcă /150g

TORT RED VELVET 16 LEI
Frișcă, lapte, mascarpone, iaurt, cremă de
brânză, unt, ou, zahăr, cacao, făină de grâu,
praf de copt /150g

CROSTATA CU FRUCTE DE
SEZON 66 LEI
Făină de migdale, făină de grâu, zahăr, unt, ou,
mascarpone, cremă de brânză, fructe de sezon /kg
*întreabă ospătarul ce avem astăzi disponibil

LEMON PIE 60 LEI
Făină de grâu, făină de migdale, zahăr, unt, ou,
sare Maldon, lămâie /kg

TARTĂ CAPRESE CU
CIOCOLATĂ 70 LEI
Făină de migdale, cacao, ciocolată belgiană
neagră Callebaut, zahăr, unt, ou /kg

DESERTURI

Dorești unul dintre deserturile noastre ”alese și culese” pentru acasă? Dă-i de veste ospătarului
cât servești masa sau sună-ne la unul dintre numerele de telefon 0771 103 904/0332 443 905
și în 24 de ore desertul tău va fi gata de savurat.

TORT PAVLOVA 65 LEI
Blat de bezea, frișcă, lapte, zahăr, amidon, ou,
fructe proaspete /kg

CROSTATA CU GEM
DE CAISE 55 LEI
Făină de migdale, făină de grâu, zahăr, unt, ou,
gem de caise, sare Maldon /kg

TORT SACHER 65 LEI
Făină de grâu, zahăr, amidon, ou, cacao, praf
de copt, unt, frișcă, ciocolată belgiană neagră
Callebaut, sirop glucoză, gem de caise /kg

LEMON PIE 60 LEI

TORT RED VELVET 65 LEI

CROSTATA CU FRUCTE DE
SEZON 66 LEI

Frișcă, lapte, mascarpone, iaurt, cremă de
brânză, unt, ou, zahăr, cacao, făină de grâu,
praf de copt, oțet, bicarbonat /kg

Făină de grâu, făină de migdale, zahăr, unt, ou,
sare Maldon, lămâie /kg

Făină de migdale, făină de grâu, zahăr, unt, ou,
mascarpone, cremă de brânză, fructe de sezon /kg
*întreabă ospătarul ce avem astăzi disponibil

CHEESECAKE MOUSSE 65 LEI
Biscuiți, cremă de brânză, ciocolată belgiană
neagră Callebaut, ciocolată belgiană albă
Callebaut, unt, zahăr, frișcă /kg

CROSTATA CU CARAMEL
SĂRAT 65 LEI
Făină de migdale, făină de grâu, zahăr, unt, ou,
ciocolată belgiană neagră Callebaut, glucoză,
frișcă, sare Maldon /kg

TARTĂ CAPRESE CU
CIOCOLATĂ 70 LEI
Făină de migdale, cacao, ciocolată belgiană
neagră Callebaut, zahăr, unt, ou /kg

MENIU DE POST

Legumele bine crescute și culese pe alese dau savoare rețetelor noastre
gândite pentru bucurii și în zilele mai sobre.

SALATĂ DE VINETE 14 LEI

SALATĂ DE FASOLE 21 LEI

Vinete coapte la foc viu, ulei de floarea soarelui,
ceapă tocată, roșii, focaccia și lipie /350g

Fasole roșie, salată verde, ceapă roșie,
rucola, ardei kapia, alune de pădure zdrobite,
oțet balsamic, ulei de floarea soarelui presat
la rece, oțet /350g

GUACAMOLE 22 LEI
Avocado, ceapă roșie, usturoi, roșii
și zeamă de lămâie, focaccia și lipie /230g

CREMĂ DE ARDEI COPȚI 16 LEI
Ardei copți la foc viu, nuci, usturoi, pesmet, fulgi
de chilli, ulei de măsline, focaccia și lipie /280g

BRUSCHETE CU ROȘII 10 LEI

SALATĂ CU TOFU 16 LEI
Roșii, ardei kapia, ceapă roșie, castraveți,
tofu, ulei de măsline /420g

SPAGHETTI
CU LEGUME FRIPTE 22 LEI

Salsa de roșii, focaccia prăjită /170g

Spaghetti, sos de roșii, ciuperci champignon,
ceapă roșie, vinete, dovlecei, ardei kapia,
busuioc /350g

AVOCADO CU
SOS DE PORTOCALE 24 LEI

PENNE ALL’ ARRABBIATA 19 LEI

Avocado fript în panko (pesmet japonez),
chipsuri de cartofi și sos de portocale,
rucola /220g

Penne, sos de roșii, usturoi, fulgi de chilli,
pătrunjel și ulei de măsline /380g

VÂNĂTĂ KRUD 26 LEI

TAGLIATELLE ALLA
PUTTANESCA 26 LEI

Jumătate de vânătă de grădină gătită la cuptor,
sos de roșii cherry, sos chimichurri, presărată cu
migdale, fistic și alune /300g

Tagliatelle home-made, roșii cherry,
măsline Kalamata, usturoi, busuioc, vin alb,
ulei /320g

SALATĂ CU TOFU
ȘI QUINOA 24 LEI

VEGGIE BURGER 22 LEI

Tofu, quinoa, roșii, ardei kapia, dovlecei,
castraveți, măr, ulei de măsline /330g

Chiflă home-made, tofu, dovlecel ras, cartof
fiert, pesmet, guacamole făcut în casă, vânătă la
grătar, roșii, salată verde, rondele de ceapă roșie
și sos barbeque /300g

Nutriţia este unul din aspectele principale ale stilului de viață de astăzi,
iar o dietă echilibrată este cheia esenţială a menţinerii sănătăţii și greutăţii
ideale. Pentru a le putea avea sub control, veţi găsi alăturat fiecărei porţii de
mâncare din meniul Restaurantului Krud numărul caloriilor şi cantitatea
de macronutrienţi, calculate atent de către Cristian Sturzu,
Nutriţionist Dietetician în cadrul Cabinetului IQ Diet, Iaşi.

0758 976 339
iqdiet@yahoo.com
www.iqdiet.ro
FACEBOOK //IQ Diet
Instagram //IQ Diet

C A LO R I I
Antreuri
Kilojouli

Kilocalorii Proteine (g) Carbohidrați (g)

Lipide (g)

Fibre (g)

Pâté home-made

1060

253

24.7

3.6

13.9

0.7

Selecție de preparate de carne
de la producători locali (platou)

2209

528

47.5

8

34

0.8

Selecție de brânzeturi de la
ferme românești (platou)

2694

644

54.8

5.7

44.8

1.2

Salată de vinete

1753

419

9.6

46.3

21.4

7.7

Guacamole

1732

414

8.3

33.8

27

8.7

Cremă de ardei copți

2025

484

7.3

42.8

36.8

4.8

Bruschete cu roșii

1100

263

10.6

38.1

19.2

4.3

Avocado cu sos de portocale

2259

540

10.3

54

31.4

18

Creveți în crustă

1535

367

15.6

35

15.6

46.3

Deviled eggs

2142

512

27.7

4.2

42

0.2

Vânăta Krud

1430

342.5

9.1

26.5

24.6

6.8

Tartar de vită

1707

408

24.4

25.5

23.4

1.6

Tartar de ton roșu

1301

311

26.1

9.3

21

5

Salate
Salată Caesar

Kilojouli

Kilocalorii

Proteine (g) Carbohidrați (g)

Lipide (g)

Fibre (g)

3682

879.9

86.1

47.9

4

22.8

Salată Cobb

2584.6

617.6

47.5

13.5

41.5

5.9

Salată cu creveți

2831.9

676.7

60.4

32.2

31.8

10.8

Salată de bibilică

2309

552

53.4

8.4

33.2

1.3

Salată cu rață afumată

3336.2

797.2

36.6

17.3

64.7

5.5

Salată cu tofu și quinoa

912

217.8

10.9

25.1

9.8

3.6

Salată de fasole

2163

517

16.1

35

35

22.1

Salată cu telemea/tofu

996

238

10.9

13.1

16.2

3.9

Salată cu sfeclă roșie și
mozzarella

1870

447

25.2

14.2

33.2

2.9

Ciorbe și supe
Kilojouli

Kilocalorii

Proteine (g)

Carbohidrați (g)

Lipide (g) Fibre (g)

Ciorbă Rădăuțeană

1686

403.8

25.4

11.4

29

2.6

Zamă Moldovenească

1209

288.7

21.2

11.4

18.1

3.3

Borș Roșu

1451

347

31.4

20.3

15.5

3.2

Supă cu fructe de mare

2230

533.5

36

11.3

40.3

1.2

Supă cremă de legume de
sezon

1200

287

5.1

47

10

8

Paste și risotto
Kilojouli

Kilocalorii Proteine (g) Carbohidrați (g)

Lipide (g)

Fibre (g)

Spaghetti Carbonara

3276

783

50

32.7

49.7

1.8

Spaghetti cu legume fripte

1723

412

9.8

47.2

29.5

8.5

Penne all’ Arrabbiata

1512

361.5

18

38.2

23.4

4.6

Penne all’ Amatriciana

2824

675.2

38.7

41.2

38.9

3.3

Spaghetti cu fructe de mare

2125

508

56.6

37.2

23.2

5

Tagliatelle cu ragu de vită

2393

572.4

27.5

42.3

43.8

2.9

Tagliatelle cu ragu de ciuperci

2368

566

22.3

43

43.2

5.4

Tagliatelle Alla Puttanesca

2709

647.5

20.6

52.2

40.6

6.6

Risotto cu ragu de ciuperci

2277

544.4

17.1

28.7

35

1.9

Risotto cu creveți

2954

706.6

58.8

26.8

35.5

2.4

Risotto cu gorgonzola,
nuci și pere caramelizate

2573

615

21

41.2

41.1

4.6

Pește*
Kilojouli

Kilocalorii

Proteine (g)

Carbohidrați (g)

Lipide (g)

Fibre (g)

Somon

2125

749

57.9

66.9

28.5

9.7

Biban (100g)

2393

97

18.4

0

7.7

0

Păstrăv în crustă
de porumb

2277

701

58.5

58.2

26.2

4.1

Steak de ton

2954

682

73.6

53.9

20

6.4

Carne*
Kilojouli

Kilocalorii

Proteine (g)

Carbohidrați (g)

Lipide (g)

Fibre (g)

Antricot cu os
987.4
rasă românească

236

17.4

0

18.5

0

T-bone rasă
românească
(1kg)

753

180

21

0

10.6

0

Antricot cu os
Black Angus
(1kg)

920

220

19.2

0

15.8

0

T-bone Black
Angus (1kg)

711

170

22.2

0

9

0

Antricot
fără os (Rib-eye)
Argentina

4188.18

1001

54.6

25

71.6

5.4

Steak Kiku

2305

550.9

54.7

10

31.2

3.2

Filet Mignon
în bacon cu
sparanghel

2694

643.8

65.5

5.9

38.3

Filet Mignon

3669.3

877

58.8

51

49.1

4.1

Filet Mignon
în crustă

4255

1017.3

78.4

78.7

43.6

3

Tagliata de vită

2720

650.7

64.9

5.2

39.2

1.5

Piept de rață

2510.4

600.4

60.3

39.5

19.9

7.2

Piept de curcan

3322

794

63.7

65.1

23.6

1.1

Piept de
curcan cu mere
flambate

3054

730

50.9

46.3

38

1.7

Piept de pui

3225.8

771.6

61.2

61.3

31.4

6.1

Piept de pui
cu busuioc și
telemea

2485

594.3

62.3

7.4

34.7

0.8

Piept de pui cu
ardei copți în
smântână și sos
de gorgonzola

3569

853.5

58.1

11.1

61.4

1.7

Pui coquelet

3405

814

64.4

10.6

55.9

1.4

Tomahawk

4552.2

1087.8

72.9

52.4

62.2

2.8

Shashlik

3891

930

85.7

53

38.4

3

Mușchi de porc
cu bacon și
cartof gratinat

4251

1016.4

68.3

69.5

53.2

8.5

Porc panko cu
sos barbeque

4736

1132

62

51.9

75.3

4.4

Coaste de miel
în crustă

4472

1069

59.4

48.6

69.7

2.6

Coaste de miel
la cuptor

5849

1397.8

57.8

80.1

93.3

8.1

1.8

*toate calculele sunt făcute per porție, exceptând preparatele care sunt vândute la suta de grame: Biban,
Antricot cu os rasă românească , T-Bone rasă românească, Antricot cu os Black Angus, T-Bone Black Angus.

Burger, șnitele și coaste de porc
Kilojouli

Kilocalorii Proteine (g) Carbohidrati (g) Lipide (g)

Fibre (g)

Burger Italian de Vită

3803

909

42.7

67.2

66.4

6

Burger Baconator de Vită

4522

1081

57.8

67

78.7

5.7

Burger Barbeque de Vită

3280

784

42.3

65.9

53.4

5.8

Burger Baconator de Pui

4334

1036

60.3

62.2

59.6

5

Burger Barbeque de Pui

3192

763.3

43.1

61.2

37.6

5

Veggie Burger

2857

683

27.2

106.5

17.7

12.9

Șnițel crocant de porc

2435

582

50.5

52.2

18

1.9

Șnițel crocant de pui

2380.6

569.3

60.4

52.2

11.8

1.9

Coaste de porc glazurate
cu sos barbeque

4384.8

1048

75.8

82.7

44.2

5.8

Garnituri
Kilojouli

Kilocalorii

Proteine (g)

Carbohidrați (g) Lipide (g) Fibre (g)

Broccoli cu iaurt, nuci și
mentă

1284

307

9.8

18

23.5

8.3

Cartofi wedges

1154

276

5.3

44.1

9.4

4.5

Cartofi piure

1426

341

8.9

37.8

17.7

3.6

Cartofi în untură

2602

622

7.2

78.4

31.2

7.4

Cartofi prăjiți

2602

622

7.2

78.4

31.2

7.4

Chips de cartofi home-made

698

167

2.7

26.7

4.9

2.7

Cartofi cu mărar și usturoi

1255

300

4.8

50.3

9.5

5

Legume la grătar

907

217

5

20.2

14.7

6.7

Orez cu legume

853

204

3.3

31.8

6.9

1.7

Salată Coleslaw

581

139

3.5

11.8

8.5

4

Salată rucola și praz

506

121

3.5

17

5.4

3

Salată verde

251

60

2.8

6.6

3.4

3.3

Salată de roșii cu telemea

983

235

10.2

12.1

17.2

3.6

Salată de sfeclă roșie

430

103

3.1

12.6

4.7

3.2

Salată de ardei copți

698

167

0

32.8

9.2

7.7

Salată de conopidă și brocoli

355

85

3.2

8.5

5.3

4.4

Salată de murături

75

18

1.5

4.5

0

1.5

Kilojouli

Kilocalorii

Proteine (g)

Carbohidrați (g)

Lipide (g)

Fibre (g)

Panna Cotta

2121

506.6

6.2

37.3

37.4

0

Tiramisu

2280

545.4

12.4

47.8

33

0

Deserturi

Mousse vegan sugar-free

4334

1036

28.4

34.8

89.7

19.8

Tartă vegană cu mere

1744

417

4.4

72

12

2.2

Deliciu de ciocolată
(Lava cake)

3012

720

7.4

122.4

23.3

3

Alivancă

1903

455

14.3

57.6

20.1

2.5

Înghețată de vanilie
în ciocolată

1619

387.5

9

19.4

31.7

3.5

Dulce senzație

1196

286.5

8

45.1

10.8

0.8

Crème brûlée

1916

458

9.2

46

26

0

A L E R G E N I A L I M E N TA R I
Conform cerinţelor Regulamentului UE 1169/2011, care se aplică pentru toate produsele alimentare, fie ele
ambalate sau neambalate, alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe:
1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora)
și produse derivate, exceptând:
a) siropurile de glucoză obţinute din grâu, inclusiv dextroză;
b) maltodextrinele obţinute din grâu;
c) siropurile de glucoză obţinute din orz;
d) cerealele folosite la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricolă
pentru băuturi spirtoase și alte băuturi alcoolice.
2. Crustacee și produse derivate
3. Ouă și produse derivate
4. Pește și produse derivate, exceptând:
a) gelatina de pește folosită ca suport pentru preparatele de vitamine sau carotenoide;
b) gelatina de pește sau ihtiocolul folosit la limpezirea berii sau a vinului.
5. Arahide și produse derivate, exceptând:
a) uleiul și grăsimile de soia, complet rafinate;
b) amestecul natural de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D- alfa natural,
succinatul de tocoferol D-alfa natural, obţinuţi din soia;
6. Soia și produse derivate, exceptând:
a) uleiul și grăsimile de soia, complet rafinate;
b) amestecul natural de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa natural,
succinatul de tocoferol D-alfa natural, obţinuţi din soia;
c) fitosteroli și esteri de fitosterol derivaţi din uleiuri vegetale extrase din soia;
d) esterul de stanol vegetal produs din sterolii obţinuţi din uleiuri vegetale extrase din soia.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), exceptând:
a) zerul folosit la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricolă pentru băuturi spirtoase
și alte băuturi alcoolice;
b) lactitolul.
8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci
(Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci
de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia și nuci de Queensland (Macadamia
ternifolia) și produse derivate
9. Țelina și produse derivate
10. Muștar și produse derivate
11. Seminţe de susan și produse derivate
12. Dioxid de sulf și sulfiţi in concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
13. Lupin și produse derivate
14. Moluște și produse derivate

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Dacă nu primiți bonul fiscal, aveți obligația să-l solicitați!
În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat
sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.
Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea participa
la extragerile lunare și ocazionale ale loteriei bonurilor fiscale.
Este interzisă înmânarea către client a altui document, care atestă plata
contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, decât bonul fiscal.
Pentru a semnala nerespectarea obligațiilor legale
ale operatorilor economici, puteți apela gratuit non-stop
Serviciul TelVerde al Ministerului Finanțelor Publice 0800.800.085.
Aceste drepturi și obligația sunt stabilite prin prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

