
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.



ECLER SĂRAT  29 LEI 
Ecler sărat, cremă de brânză (brânză Philadelphia, gorgonzola, 

parmezan, brânză de capră), mărar, somon marinat în bucătăria Krud, 
spanac, apio /120g

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

A N T R E U R I

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

PATÉ HOME-MADE  22 LEI
Ficăței de pui, unt aromatizant cu cimbru, 
anșoa, ceapă caramelizată, roșii cherry, caju, 
baghetă și lipie /170g/40g/40g

SALATĂ DE VINETE  21 LEI
Vinete coapte la foc viu, ulei de floarea 
soarelui, ceapă verde, roșii cherry,  
baghetă și lipie /170g/40g/40g

GUACAMOLE  28 LEI
Avocado, ceapă roșie, usturoi, zeamă de lămâie 
și lime, roșii cherry confiate, semințe de chia, 
baghetă și lipie /170g/40g/40g

CREMĂ DE ARDEI COPȚI  21 LEI
Ardei copți la foc viu, miez de nucă, usturoi, 
pesmet, fulgi de chilli, ulei de măsline, baghetă  
și lipie /170g/40g/40g



A N T R E U R I

TARTAR DE VITĂ  60 LEI
Mușchi de vită maturat, lejer asezonat cu muștar, 
cristale de sare Maldon, ceapă roșie, piper, 
capere marinate și gălbenuș de ou, chipsuri de 
cartofi, pâine de casă prăjită /150g/50g/20g

Ouă, maioneză home-made, smântână, 
rucola, pancetta crocantă și parmezan 
/225g

DEVILED EGGS  25 LEI

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

HUMUS  25 LEI
Năut, tahini (pastă de susan), usturoi, zeamă de 
lămâie, paprika, sumac, muguri de pin, baghetă 
și lipie /180g/40g/40g

AVOCADO CU SOS DE 
PORTOCALE  28 LEI
Avocado fript în panko (pesmet japonez), 
chipsuri de cartofi și sos de portocale,   
rucola /220g

MIX BRUSCHETE  49 LEI
Pate home-made, salată de vinete, guacamole, 
cremă de ardei copți, humus, somon marinat /360g 
*pentru 2 persoane



SALATĂ KRUD   55 LEI 
Baby spanac, ardei kapia, halloumi, mușchi de 

vită maturat, boabe de năut, ceapă roșie,
mix alune /400g

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

S A L AT E

SALATĂ CAESAR  36 LEI
Salată verde, rucola, dressing Caesar, piept de pui 
teriyaki, roșii cherry, pancetta crocantă, parmezan și 
crutoane aromate /350g

SALATĂ COBB  42 LEI
Salată verde, rucola, dressing Caesar, avocado, 
roșii cherry, ouă de prepeliță, telemea de vacă, 
piept de pui teriyaki și ceapă verde /400g

SALATĂ CU CREVEȚI  54 LEI
Salată verde, rucola, dressing Caesar, avocado, 
creveți Black Tiger flambați cu cognac,   
roșii cherry și parmezan /400g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

SALATĂ DE FASOLE  25 LEI
Fasole roșie, ceapă roșie, salată verde, rucola, ardei 
kapia, alune de pădure, oțet balsamic, ulei de floarea 
soarelui presat la rece /350g

SALATĂ CU TOFU  
DULCE-ACRIȘOR  36 LEI
Tofu prăjit, baby spanac, quinoa, măr verde, 
migdale prăjite, apio, roșii cherry /400g

VÂNĂTĂ KRUD  30 LEI
Jumătate de vânătă gătită la cuptor, asezonată 
cu sos de roșii cherry, sos de gorgonzola   
și sos chimichurri, parmezan /300g



S U P E  Ș I  C R E M E 

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

CIORBĂ DE VĂCUȚĂ  25 LEI

CIORBELE ȘI SUPELE SE SERVESC PÂNĂ LA ORA 18:00

Supă de văcuță, legume din grădină, borș 
acru de casă și pâine de casă /400g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ  23 LEI
Supă de pui de fermă, smântână naturală, ouă de la 
producători locali și legume din grădină, usturoi, oțet 
și pâine de casă /400g

ZAMĂ MOLDOVENEASCĂ  21 LEI
Supă de pui de fermă, legume din grădină, tăiței 
proaspeți făcuți în bucătăria Krud, borș acru de 
casă și pâine de casă /400g

SUPĂ CU FRUCTE   
DE MARE  46 LEI
Supă de midii, vongole, creveți Black Tiger, 
usturoi, ierburi aromatice, roșii cherry, vin alb, 
unt și pâine de casă /400g

SUPĂ CREMĂ DE LEGUME   
DE SEZON  19 LEI
Supă cremă din legume, ierburi aromatice  
și crutoane din pâine de casă /400g



TAGLIATELLE
CU SOMON  42 LEI
Tagliatelle home-made, sos alb, somon, praz, 
usturoi, ulei de măsline, spanac, roșii cherry, 
parmezan, cognac /450g

RISOTTO CU PUI
ȘI RUCOLA  44 LEI
Orez Arborio, piept de pui, mascarpone, 
parmezan, rucola, zeamă de lămâie, ulei 
de măsline /400g

Preparate home-made de către prietenii noștri de la Solo Pasta, 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. 

PA S T E  Ș I  R I S O T T O

SPAGHETTI CARBONARA  32 LEI
Spaghetti home-made, gălbenuș de ou, pancetta, 
parmezan /350g

SPAGHETTI CU FRUCTE  
DE MARE  49 LEI
Spaghetti home-made, midii, vongole, creveți 
Black Tiger, usturoi, pătrunjel, roșii cherry   
și busuioc, gătite în vin alb /400g

PENNE POMODORO  23 LEI
Penne home-made, sos de roșii, parmezan, unt, 
busuioc proaspăt /370g

SPAGHETTI CU LEGUME 
FRIPTE  26 LEI
Spaghetti home-made, sos de roșii, ciuperci 
champignon, ceapă roșie, vinete, dovlecei,  
ardei kapia, busuioc, parmezan /350g

TAGLIATELLE CU RAGU  
DE VITĂ  39 LEI
Tagliatelle home-made, ragu home-made   
de vită Black Angus, unt, parmezan /400g

TAGLIATELLE ALLA 
PUTTANESCA  28 LEI
Tagliatelle home-made, roșii cherry,  
măsline Kalamata, usturoi, busuioc, vin alb,  
parmezan /400g

RISOTTO CU CREVEȚI  52 LEI
Creveți Black Tiger flambați în cognac,  
orez Arborio, dovlecei, unt, parmezan,   
pătrunjel /350g

RISOTTO CU GORGONZOLA, NUCI 
ȘI PERE CARAMELIZATE  42 LEI
Orez Arborio, gorgonzola, unt, nuci, pere, 
parmezan, zahăr /300g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ



P E Ș T E

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.

ȘALĂU CU LEGUME ÎN PERGAMENT  47 LEI
File de șalău, sparanghel, dovlecei, roșii cherry, broccoli, 

ardei kapia, busuioc, lămâie, vin alb /350g

Scanează 
codul QR și 
descoperă 
preparatul!

P E Ș T E

SOMON  49 LEI
Somon de ocean prăjit în tigaie, sos olandez, 
piure de cartofi, broccoli blanșat și fâșii de 
dovlecei /200g/150g/50g

PĂSTRĂV ÎN CRUSTĂ DE 
PORUMB  46 LEI
Păstrăv prăjit tradițional în crustă de porumb, 
servit cu mămăliguță și sos de mujdei făcut în 
casă /300g/100g

STEAK DE TON  79 LEI
Ton roșu de ocean, servit cu garnitură de 
cartofi striviți și aromatizați cu capere, măsline, 
anșoa, ceapă caramelizată, sos de smântână 
/200g/200g/50g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ



*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*

Scanează 
codul QR și 
descoperă 
preparatul!

Scanează 
codul QR și 
descoperă 
preparatul!

C A R N E  M AT U R ATĂ  D E  V I TĂ

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

ANTRICOT CU OS  
BLACK ANGUS 100G  30 LEI

T-BONE
BLACK ANGUS 100G  32 LEI

RIB-EYE ARGENTINA  93 LEI
Antricot de vită Argentina maturat gătit la grătar, 
morcov caramelizat și salată de rucola,   
roșii cherry și parmezan /200g/100g

STEAK KIKU  69 LEI
Mușchi de vită maturat gătit la grătar,   
ardei kapia, morcov, fasole verde, ceapă,   
unt /180g/200g



C A R N E  M AT U R ATĂ  D E  V I TĂ

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

FILET MIGNON CU HRIBI  75 LEI
Mușchi de vită maturat, hribi în sos alb, cartofi 
aurii, unt /190g/90g/130g

MUȘCHI DE VITĂ KRUD  96 LEI
Mușchi de vită maturat, piure de cartof dulce, smochine 

marinate și sos de vin Pinot Noir /220g/150g

TAGLIATA DE VITĂ  68 LEI
Mușchi de vită maturat gătit la grătar   
servit cu salată de rucola, roșii cherry   
și parmezan /190g/100g



C A R N E  D E  PA S Ă R E

CURCAN MARINAT ÎN SUC DE RODIE  38 LEI
Frigărui din pulpă de curcan, 

cartof dulce gratinat cu parmezan, 
baby spanac, rodie proaspătă /200g/200g

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.

Scanează 
codul QR și 
descoperă 
preparatul!

PIEPT DE RAȚĂ  57 LEI
Piept de rață cu piure de țelină și suc de sfeclă 
roșie, sos de rodii și Martini Dry, dovleac 
caramelizat și sfeclă marinată /200g/150g/120g 

PIEPT DE CURCAN CU DOVLEAC 
CARAMELIZAT  36 LEI
Piept de curcan gătit în sos de bere neagră, 
dovleac caramelizat cu rozmarin,    
unt /180g/120g/40g

PIEPT DE PUI  29 LEI
Piept de pui gătit la grătar cu piure   
de cartofi cu telemea de vacă,    
sos demi glace /180g/200g/30g

PIEPT DE PUI
CU ARDEI COPȚI  35 LEI
Piept de pui, ardei copți, sos alb,   
sos de gorgonzola, unt /150g/100g/40g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ



PUI TERIYAKI  36 LEI
Piept de pui marinat în stil chinezesc gătit 
la grătar, orez basmati prăjit cu ou, morcov 
marinat, ceapă verde /160g/120g/100g

C A R N E  D E  M I E L

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.

ȘNIȚEL CROCANT DE PUI  34 LEI
Piept de pui în crustă de panko (pesmet 
japonez), sos barbeque și sos de maioneză 
home-made cu muștar /250g/30g/30g

ARIPIOARE CROCANTE  32 LEI
Aripioare de pui, ou, făină de grâu, fulgi   
de chilli, cartofi prăjiți home-made,   
salată coleslaw /250g/100g/100g

AȘCHII DE MIEL PE PAT DE 
HUMUS  59 LEI
Pulpă de miel Noua Zeelandă marinată în iaurt, 
humus home-made, morcov caramelizat, rodie 
proaspătă /150g/150g/50g

BURGER KRUD  40 LEI
Chiflă home-made, pulpă de miel Noua Zeelandă 
tocată și condimentată în bucătăria Krud, pastă 
harissa (ușor picantă), sos de iaurt cu usturoi și 
mentă, cașcaval cheddar, rucola /300g



C A R N E  D E  P O R C

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!

TOMAHAWK  46  LEI
Cotlet maturat de porc gătit la grătar, 
sos chimichurri, salată coleslaw, 
lipie /300g/50g/100g/50g

MUȘCHIULEȚ DE PORC  49 LEI
Mușchiuleț de porc, piure de cartof 
dulce, mix de salată, sos de
gorgonzola /180g/150g/70g Scanează 

codul QR și 
descoperă 
preparatul!

SHASHLIK  48 LEI
Ceafă maturată de porc marinată în sos  
de iaurt, sos chimichurri, salată coleslaw,   
lipie /260g/50g/100g/50g

COASTE DE PORC
GLAZURATE  58 LEI
Coaste de porc, sos barbeque, parmezan, salată 
coleslaw, castraveți murați în casă, cartofi aurii, 
lipie /350/250g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ



B U R G E R I

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 home-
made, bine potrivită în cuptor. 

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

BURGER ITALIAN DE VITĂ  33 LEI
Chiflă home-made, carne de vită Black Angus 
tocată și condimentată în bucătăria Krud, 
cașcaval cheddar, sos barbeque, sos de 
maioneză home-made și muștar, salată verde, 
rucola, rondele de ceapă roșie, roșii /300g

BURGER BACONATOR DE VITĂ  36 LEI
Chiflă home-made, carne de vită Black Angus 
tocată și condimentată în bucătăria Krud, bacon, 
ou, cașcaval cheddar, Sriracha, sos maioneză 
home-made și muștar, salată verde, castraveți 
murați, rondele de ceapă roșie /350g

BURGER DE VITĂ CU HALLOUMI 
ȘI SOS HARISSA  39 LEI
Chiflă home-made, carne de vită Black Angus 
tocată și condimentată în bucătăria Krud 
cu zatar și mentă uscată, ceapă roșie, roșii, 
halloumi, pastă harissa (ușor picantă),  
maioneză, salată verde /300g

BURGER KRUD  40 LEI
Chiflă home-made, pulpă de miel Noua Zeelandă 
tocată și condimentată în bucătăria Krud, pastă 
harissa (ușor picantă), sos de iaurt cu usturoi și 
mentă, cașcaval cheddar, rucola /300g

BURGER DE PUI  32 LEI
Chiflă home-made, piept de pui în crustă   
de panko (pesmet japonez), sos maioneză   
home-made și muștar, salată coleslaw,  
castraveți murați /300g

HALLOUMI BURGER  38 LEI
Chiflă home-made, halloumi la grătar, pastă din 
roșii deshidratate, guacamole, salată verde, sos 
barbeque /300g

VEGGIE BURGER  30 LEI
Chiflă home-made, năut, mazăre, cartofi, ceapă 
verde, pătrunjel, usturoi, roșii, castraveți murați, 
ceapă roșie, sos barbeque /300g



G A R N I T U R I

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.

OREZ CU LEGUME  18 LEI
Orez basmati sote cu legume proaspete,   
unt /150g

LEGUME LA GRĂTAR  16 LEI
Legume proaspete din gradină, asezonate  
cu busuioc și ierburi aromatice, gătite  
la grătar /200g

SALATĂ DE BROCCOLI CU 
PANCETTA CROCANTĂ  21 LEI
Broccoli blanșat, sos de maioneză, pancetta 
crocantă, migdale, merișoare confiate, ceapă 
roșie /350g

SALATĂ DE RUCOLA ȘI PRAZ  16 LEI
Rucola, praz și ulei de trufe /150g

SALATĂ VERDE  12 LEI
Salată verde, rucola, castraveți, roșii cherry, 
ulei de măsline, zeamă de lămâie /200g

SALATĂ DE SFECLĂ ROȘIE  12 LEI
Sfeclă roșie coaptă, ulei de măsline,   
hrean și oțet /150g

SALATĂ DE ARDEI COPȚI  21 LEI
Ardei copți, ulei de măsline, oțet, pătrunjel /180g

COLESLAW  14 LEI
Varză roșie, ceapă roșie, morcov, maioneză 
home-made, smântână, boia afumată,   
zahăr brun /200g

LOADED FRIES  19 LEI
Cartofi prăjiți cu topping de brânză cheddar, 
salam picant Ventricina și măsline /300g

CARTOFI AURII CU USTUROI 
ȘI MĂRAR 200G  13 LEI

CARTOFI PIURE CU TELEMEA  
DE VACĂ 200G  12 LEI

CARTOFI PRĂJIȚI     
CU PARMEZAN 200G  14 LEI

CHIPS DE CARTOFI  
HOME-MADE 100G  15 LEI

CASTRAVEȚI MURAȚI   
ÎN CASĂ 150G  10 LEI

SALATĂ DE MORCOV MARINAT 
ÎN CASĂ 200G  15 LEI



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

S O S U R I

SOS DE ROȘII 50G  6 LEI

SOS BARBEQUE 50G  6 LEI

SOS DE GORGONZOLA 50G  7 LEI

SOS DE MAIONEZĂ HOME-MADE 
CU MUȘTAR 50G  7 LEI

SOS DE IAURT CU USTUROI  
ȘI MENTĂ 50G  6 LEI

SOS PICANT   
(ARDEI IUTE TOCAT MĂRUNT, 
ULEI DE MĂSLINE) 50G  8 LEI

SOS HARRISA   
(UȘOR PICANT) 50G  8 LEI

MUJDEI FĂCUT ÎN CASĂ 50G  6 LEI



D E S E R T U R I

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

Scanează 
codul QR și 
descoperă 
preparatul!

MOUSSE VEGAN SUGAR FREE  23 LEI
Mousse lejer de ciocolată belgiană Callebaut 
70.5% cacao și trufe din avocado în crustă 
crocantă de migdale, fistic și alune /160g 

TARTĂ VEGANĂ CU MERE  16 LEI
Făină, mere, margarină, zahăr, scorțișoară, stafide, 
miez de nucă caramelizat, sos de caramel /150g

DELICIU DE CIOCOLATĂ 
(LAVA CAKE)  22 LEI
Brioșă de ciocolată cu miez de înghețată de 
vanilie de Madagascar, spumă de lapte, servită 
cu ananas marinat cu anason și piper roz /150g

TIRAMISU  23 LEI
Pișcoturi însiropate în cafea cu 
cremă ușoară de mascarpone, 

cacao și lichior Amaretto /200g

ALIVANCĂ  18 LEI
Desert tradițional din brânză de vaci, ouă,  
făină de porumb, servită cu dulceață din  
băcănia Krud /200g

ÎNGHEȚATĂ DE VANILIE  
ÎN CIOCOLATĂ  17 LEI
Înghețată făcută în casă învelită în ciocolată 
belgiană Callebaut 70.5% cacao, cu crustă de 
migdale, fistic și alune /100g 

CRÈME BRÛLÉE  22 LEI
Ouă, lapte, frișcă, caprese din ciocolată,   
zahăr brun, gem de fructe de pădure /200g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ



D E S E R T U R I

CHEESECAKE MOUSSE  24 LEI
Biscuiți, cremă de brânză, ciocolată belgiană 
neagră Callebaut, ciocolată belgiană albă 
Callebaut, unt, zahăr, frișcă /150g

ECLER CU VANILIE  12 LEI
Ecler, cremă pufoasă de vanilie, glazură cu 
ciocolată belgiană neagră Callebaut /buc

BISCUIȚI VEGANI  7 LEI
Făină de grâu, lapte condensat de cocos, 
cacao, ciocolată belgiană neagră Callebaut, 
margarină, sirop de arțar /buc

TORT RED VELVET  23 LEI
Frișcă, lapte, mascarpone, iaurt, cremă de brânză, 
unt, ou, zahăr, cacao, făină de grâu /150g

LEMON PIE  70 LEI
Făină de grâu, făină de migdale, zahăr, unt, ou, 
sare Maldon, lămâie /kg

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

TORT DE MORCOVI  24 LEI
Faină de grâu, scorțișoară, zahăr brun, 

morcov, fistic măcinat, vanilie, cremă de 
brânză, ouă, unt /150g

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ



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

TORT PAVLOVA  85 LEI
Blat de bezea, frișcă, lapte, zahăr, amidon, ou, 
fructe proaspete /kg

CHEESECAKE MOUSSE  90 LEI
Biscuiți, cremă de brânză, ciocolată belgiană 
neagră Callebaut, ciocolată belgiană albă 
Callebaut, unt, zahăr, frișcă /kg

TORT RED VELVET  85 LEI
Frișcă, lapte, mascarpone, iaurt, cremă de brânză, 
unt, ou, zahăr, cacao, făină de grâu /kg

LEMON PIE  70 LEI
Făină de grâu, făină de migdale, zahăr, unt, ou, 
sare Maldon, lămâie /kg

T O R T U R I

TORT DE MORCOVI  98 LEI
Faină de grâu, scorțișoară, zahăr brun, 

morcov, fistic măcinat, vanilie, cremă de 
brânză, ouă, unt /kg

CHEF MIHAI CORBAN 
RECOMANDĂ

DISPONIBILE LA COMANDĂ ÎN AVANS CU 24 DE ORE



M E N I U  D E  P O S T

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

SALATĂ DE VINETE  21 LEI
Vinete coapte la foc viu, ulei de floarea  
soarelui, ceapă verde, roșii cherry,   
baghetă și lipie /170g/40g/40g

GUACAMOLE  28 LEI
Avocado, ceapă roșie, usturoi, zeamă de lămâie 
și lime, roșii cherry confiate, semințe de chia, 
baghetă și lipie /170g/40g/40g

CREMĂ DE ARDEI COPȚI  21 LEI
Ardei copți la foc viu, miez de nucă, usturoi, 
pesmet, fulgi de chilli, ulei de măsline,  
baghetă și lipie /170g/40g/40g

HUMUS  25 LEI
Năut, tahini (pastă de susan), usturoi, zeamă de 
lămâie, paprika, sumac, muguri de pin, baghetă  
și lipie /180g/40g/40g

VÂNĂTA KRUD  30 LEI
Jumătate de vânătă gătită la cuptor, asezonată 
cu sos de roșii cherry, sos chimichurri, mix de 
migdale, alune de pădure și fistic /300g

SALATĂ DE FASOLE  25 LEI
Fasole roșie, ceapă roșie, salată verde, rucola, 
ardei kapia, alune de pădure, oțet balsamic, ulei 
de floarea soarelui presat la rece /350g

SALATĂ CU TOFU   
DULCE-ACRIȘOR  36 LEI
Tofu prăjit, baby spanac, quinoa, măr verde, 
migdale prăjite, apio, roșii cherry /400g

SALATĂ ASORTATĂ   
CU TOFU  25 LEI
Roșii, ardei kapia, ceapă roșie, castraveți,   
tofu, ulei de măsline /420g

TAGLIATELLE ALLA 
PUTTANESCA  26 LEI
Tagliatelle home-made, roșii cherry, măsline 
Kalamata, usturoi, busuioc, vin alb /320g

SPAGHETTI CU LEGUME  
FRIPTE  24 LEI
Spaghetti home-made, sos de roșii, ciuperci 
champignon, ceapă roșie, vinete, dovlecei, ardei 
kapia, busuioc /350g

PENNE POMODORO  21 LEI
Penne home-made, sos de roșii, busuioc 
proaspăt /370g

VEGGIE BURGER  30 LEI
Chiflă home-made, năut, mazăre, cartofi, ceapă 
verde, pătrunjel, usturoi, roșii, castraveți murați, 
ceapă roșie, sos barbeque /300g



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

A L E R G E N I   A L I M E N TA R I



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.

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE




