
 

 

  GUSTĂRI | STARTERS 

 

 

 

  Mizilic Vegetarian | Vegetarian Appetiser  

  Trio vegetarian formidabil. 151 kcal / 100 g, 6E. Se pot servi și separat: 

zacuscă 200 g (24.0 lei) (vinete, ardei capia, ceapă, crutoane de tortilia),   

salată de vinete 200 g (27.0 lei) (vinete, ceapă), fasole bătută 200 g (16.5 lei) 

(fasole, ceapă, morcovi, țelină, usturoi, sare, tortilia, ceapă caramelizată) 

Can be ordered separately: 

Vegetable spread 200 g (24.0 lei), eggplant salad 200g (27.0 lei), beans salad 

200 g (16.5 lei) 

300 g / 41.0 lei 

 

Mizilic de Carne și Brânzici | Meat and Cheese Appetiser 

Branză de vacă, brânză de burduf, brânză cu mucegai, cârnați Pleșcoi 

uscați, pastramă de vită, pastrami de porc, castraveti, roșii, ceapă roșie, tortilla 

coaptă, 192 kcal / 100 g, 11E 

Cottage cheese, bellows cheese, blue cheese, dried Pleșcoi sausages, beef 

pastrami, pork pastrami, cucumbers, tomatoes, red onion, baked tortilla 

450 g / 72.5 lei 

 

Mizilic Cald | Warm Appetiser 

Chifteluțe (carne tocată de porc , carne tocată de vită  , ceapă, ou, făină), 

bacon, ficat de pui, ciuperci, brânză de burduf, murături asortate, ardei capia 

decojit, sos (maioneză, smântână lichidă, ou, capere, murături asortate) 

 298 kcal / 100 g, 18E 

Meatballs, cheese balls, mushrooms, bacon liver, red bell pepper, pickles, salad 

mix, tartar sauce 

Se pot servi și separat:  

• chifteluțe interbelice 180 g / 20.0 lei 

• bulete de cașcaval 180 g / 16.9 lei 

•  ciuperci cu brânză de burduf 180 g / 17.5 lei 

•  ficăței de pui în bacon 200 g / 27.5 lei 

 

Can be served separately:  

• meatballs 180 g / 20.0 lei 

•  cheese balls 180 g / 16.9 lei 



 

•  mushrooms with bellows cheese 180 g / 17.5 lei 

•  bacon chicken liver 200 g / 27.5 lei 

640 g/ 73.0 lei 

 

Cașcaval Pane | Fried Cheese 

Cașcaval, telemea de vacă, făină, ou, pesmet Panko, 370 kcal/100 g, 2E 

200 g / 32.0 lei 

 

Mămăligă cu Ou, Brânză și Smântână 

Polenta with a fried egg, grated cheese and sour cream, 148 kcal/100 g, 0E 

450g / 25.5 lei 

 

Fasole bătută cu trufe 

Truffle beans salad 

Fasole, ceapă, morcovi, țelină, usturoi, sare, tortilia, ceapă caramelizată (pastă 

de tomate, ceapă), pastă de trufe 

130 kcal / 100 g, 12E 

200 g / 22.0 lei 

              

  Hummus cu nucă și tabouleh 

Hummus with walnut and Tabbouleh 

Năut, pastă de susan, usturoi, nucă, tabouleh (ceapă verde, roșii, fresh de 

lămâie, pătrunjel),  

tortilia, 347 kcal / 100 g, 6E  

200 g / 30.0 lei 

 

Salată de vinete cu ardei copt și tahini 

Eggplant salad with roasted peppers and tahini 

Vinete, pastă de susan, ardei copt, 90 kcal / 100 g, 5E 

230 g / 28.0 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIORBE | SOUPS 

 

Supă Gulaș | Goulash Soup 

Rețetă Originală Becker Bräu 1996 

Original Becker Bräu recipe from 1996 

Vrăbioară de vită , pulpă de porc   , carne tocată de vită, ardei gras, cartofi, 

ceapă, pastă de tomate, usturoi, muștar, 

102 kcal / 100g, 6E 

400g / 32.5 lei 

 

Ciorbă de văcuță | Beef Soup 

Pulpă de vită, țelină, morcovi, ceapă, roșii întregi decojite, ardei gras, dovlecei, 

pastă de tomate, cereale, mazăre verde  și fasole verde    65 kcal/ 100g, 0E 

Beef leg, celery, carrots, onions, whole peeled tomatoes, bell peppers, zucchini, 

tomato paste, grains, green peas and green beans 

350 g / 30.0 lei 

 

Ciorbă de Fasole cu Afumătură |  Bean Soup With Smoked Pork 

Fasole, ceapă, morcovi, țelină, roșii întregi decojite, pastă de tomate,  

 costiță afumată, oase garf, 88 kcal / 100 g, 6E 

400g /  27.0 lei 

 

Ciorbă de Curcan | Turkey Soup 

Pulpă de curcan, ceapă, morcovi, țelină, ardei gras, dovlecei, roșii întregi 

decojite, pastă de tomate, ou, tăiței, borș proaspăt, 32 kcal / 100 g, 3E 

350g / 27.0 lei 

 

Ciorbă de Burtă | Tripe Soup 

Celebră la început de secol în cartierul Uranus, servită cu ardei iute 

Famous in the beginning of the century in the Uranus neighborhood, served 

with chili pepper 

Burtă de vită  , Oase de vițel , smântână, ouă, țelină, morcovi, ceapă, usturoi, 

sare, oțet, gogoșar murat, ardei iute,  

101 kcal / 100 g, 4E 

350 g / 32.0 lei 

 

 



 

Supă Cremă de Legume | Vegetables Cream Soup 

Pentru vegetarieni | For vegetarians 

Cartofi, morcovi, țelină, dovlecei, ardei gras, ceapă, crutoane, 153 kcal / 100 g, 

6E 

350 g / 23.5 lei 

 

Supă Cremă de linte cu crutoane | Lentil Cream Soup with croutons 

Linte, ardei capia, ceapă, morcov, țelină, 375 kcal, 3E 

350 g / 24.0 lei 

 

 

 

SALATE| SALADS 

 

Salată cu Avocado | Avocado salad 

Mix de salată, avocado, miez de nucă, castraveți verzi, porumb dulce, roșii 

cherry, năut, ceapă roșie, rodie, susan negru, tortillia coaptă, dressing 

Vinaigrette, dressing de rodie, 217 kcal / 100 g, 12E 

Salad mix, avocado, walnut kernels, green cucumbers, sweet corn, cherry 

tomatoes, chickpeas, red onions, pomegranate, black sesame, baked tortilla, 

Vinaigrette dressing, pomegranate dressing 

350 g / 40.5 lei 

 

Salată Camembert | Camembert Salad 

Mix de salată, brânză camembert în panko, dressing de rodie, dressing 

vinegrette, compot de piersică, bacon crispy, fulgi de migdale, ardei capia, 

semințe de rodie, castraveti, semințe de susan,  

tortilia coaptă, 226 kcal /1 00g, 20E 

Salad mix, camembert cheese in panko, pomegranate dressing, vinaigrette 

dressing, peach compote, crispy bacon, almond flakes, red pepper, 

pomegranate seeds, cucumbers, sesame seeds, 

baked tortilla 

300 g / 45.0 lei 

 

Salată de Curcan | Turkey Salad 

Pulpă de curcan  , mix de salată, gorgonzola, miez de nucă, castraveți verzi, 

ardei capia, susan negru, tortilla coaptă, dressing vinaigrette, dressing 

camembert, 

164 kcal / 100 g, 5E 



 

      Turkey leg, salad mix, gorgonzola, walnut kernels, green 

cucumbers, kapia peppers, 

 black sesame, baked tortilla, vinaigrette dressing, camembert dressing 

350 g / 47.0 lei 

 

Salată Grecească | Greek Salad 

Roșii, castraveți, ardei gras, măsline, ceapă roșie, brânză tip Feta, tortilla 

coaptă, oregano, 134 kcal / 100g, 8E 

Tomato, cucumber, red pepper, red onion, olives, Feta cheese, baked tortilla, 

oregano 

490 g / 41.0 lei 

 

Salată cu Somon | Salmon Salad 

Mix de salată, somon pane  , pulpă de grapefruit, morcov, boabe de năut, 

dovlecel, avocado, ceapă roșie, dressing de rodie, dressing vinegrette, seminte 

de susan, tortilia coaptă, 223 kcal / 100 g, 10E 

Salad mix, breaded salmon, grapefruit pulp, carrot, chickpeas, zucchini, 

avocado, red onion, pomegranate dressing, vinaigrette dressing, sesame seeds, 

baked tortilla 

330 g / 48.0 lei 

 

 

 

GĂTELI| HOUSE DISHES 

 

Sarmale | Traditional Pork- Stifed Cabbage Leaves 

Din carne de porc și vită fierte domol, sevite cu mămăligă și ardei iute 

cabbage rolls with pork and beef meat, served with polenta and chili pepper 

     Carne tocată de porc, carne tocată de vită, costiţă afumată, orez, varză 

murată, pastă de tomate,  

mămăligă, smântână,  

171 kcal / 100g, 17 E 

400 g; 300 g / 57.0 lei 

 

Ficăței de pui la tigaie | Pan-fried chicken livers 

Ficat de pui , ceapă, morcov, usturoi, vin, ulei de flaorea soarelui,  

254 kcal /100g, 0E 

200g / 32.0 lei 

 



 

           Pui la ceaun | Chicken cauldron 

Servit cu mămăligă | Served with polenta 

Pui grill, usturoi, mămăligă, 260 kcal / 100 g, 3E 

800g / 69.5 lei 

 

Snitzel de Pui | Chicken Snitzel 

Rețeta casei | Our own recipe 

Piept de pui  , făină, ou, pesmet, 240 kcal / 100 g, 2E 

190 g / 37.5 lei 

 

Ciolan de Porc| Pork Leg 

  Servit cu varză călită și mămăligă | served with cabbage and polenta 

Ciolan de porc , mămăligă, murături asortate, varză călită (varză murată, foi 

dafin, piper), hrean, ardei iute,  

370 kcal / 100g, 4E 

1500 g / 142.0 lei 

 

   Tocană de miel cu piure de cartofi | Lamb Stew with mashed potatoes 

       Pulpă de miel , ceapă, morcov, usturoi, pastă de tomate, sos worchester, 

cimbru, rozmarin,  

piure de cartofi, 198 kcal / 100 g, 0E 

           Leg of Lamb, onion, carrot, garlic, tomato paste, worchester sauce, 

thyme, rosemary,  

mashed potatoes 

  200g; 250g / 78.0 lei 

 

Obraz de Porc Confiat | Candied Pork Cheek 

Servit cu piure de cartofi cu trufe /Served with mashed 

potatoes with truffles 

Obrăjor de porc , roșii cherry, bacon, vin, fulgi de migdale,  

piure de cartofi (cartofi, lapte, unt), pastă de trufe, 221 kcal / 100 g, 0E 

250 g; 200g / 93.0 lei 

 

Pastramă de Oaie la Tigaie cu Vin și Usturoi | Pan Fried Sheep 

Pastrami with Wine and Garlic 

Servită cu mămăligă / Served with polenta 

Pastramă de oaie , vin, mujdei de usturoi, mămăligă, 268 kcal / 100 g, 0E 

240 g; 300 g / 61.5 lei 

 



 

Tigaie Picantă | Hot Pan 

Carne de porc, pui  și vită   trasă la tigaie cu ardei iute și castraveți murați 

Fried chicken, pork and beef meat with chili pepper 

Ceafă de porc, piept de pui, carne de vită, ciuperci, ceapă, castraveți murați, 285 

kcal / 100 g, 0E 

240 g / 51.0 lei 

 

Tocăniță de Ciuperci cu Legume și Mămăligă | Mushroom Stew with 

Vegetables and Polenta 

Ciuperci, ceapă, ardei gras, sostomat, mămăliguță – produs vegetarian 

Mushrooms, onions, bell peppers, tomato sauce, polenta – vegetarian dish 

Ciuperci, ardei capia, ceapă, roșii întregi decojite, pastă de tomate, usturoi, 

mămăligă, 104 kcal /100 g, 3E 

440 g / 29.0 lei 

 

 

PEȘTE | FISH 

 

Păstrăv Fript | Fried Trout 

Păstrăv, lămâie, 154 kcal / 100 g, 0E 

340 g / 61.0 lei 

 

Rondele de Somon Fripte| Grilled Salmon Cutlet 

Somon, lămâie, 215 kcal / 100 g, 0E 

250 g / 68.0 lei 

 

CĂRNURI | MEAT 

 

 Platou Rock Forever 

Pui grill, cârnați Thuringer  , șnițel vienez (vrăbioară de vită , ou, făină, 

pesmet), pizdulice de porc, ciuperci, salată de sfeclă (sfeclă, hrean), cartof 

fondant (cartofi, unt, usturoi), sos (murături, capere, maioneză, muștar, fresh 

de lămâie, smântână lichidă), 189 kcal / 100 g, 10E 

Thuringer sausages, Wiener beef Schitzel, spider muscle, whole chicken 

cauldron, baked potatoes, 

betroot salad, mushrooms, served with tartar sauce 

2 kg / 239.0 lei 

 

 



 

            Cârnați Bavarezi Becker Bräu | Becker Bräu Bavarian 

Sausages 

Rețetă Originală Becker Bräu din 1996 /Original Becker Bräu recipe from 1996 

Cârnați Thuringer , hrean, muștar, 312 kcal / 100 g, 5E 

200 g / 37.5 lei 

 

Friptură de Porc Tomahawk | Tomahawk Pork Steak 

Cotlet de porc , roșii cherry, 343 kcal / 100 g, 3E 

400g / 63.5 lei 

 

Antricot Uruguay Angus | Uruguay Veal Rib-eye 

Piesă excepțională, tăietură franceză / Exceptional piece, Frenchcut 

Antricot de vită , unt, 192 kcal / 100 g, 0E 

250g / 135.0 lei 

 

 

         Pulpă de Curcan Marinată la Grătar | Grilled Marinated Turkey 

Pulp 

Pulpă de curcan , usturoi, fresh de lămâie, 150 kcal / 100g, 0E 

300 g / 44.0 lei 

 

Pulpă de Pui Dezosată la Grătar | Grilled Boneless Chicken Leg 

Pulpă de pui  , 120 kcal / 100 g, 0E 

290 g / 34.0 lei 

 

                                    Cârnați Sibieni | Raw Cut Sausages 

Din carne de porc , tăiată la satâr și ușor afumați, serviți cu muștar, 269 kcal / 

100 g, 7E 

From pork meat, cleaver chopped and slightly smoked, served with mustard 

200 g / 37.5 lei 

 

Cârnați de Oaie | Lamb Sausages 

Cârnați de oaie , serviți cu muștar / Lamb Sausages, served with mustard, 375 

kcal / 100 g, 2E 

160 g / 37.5 lei 

 

 Cârnați Kasekrainer | Kasekrainer Sausages 

Cârnați cu cașcaval , muștar, 444 kcal / 100 g, 4E 

200 g / 44.0 lei 



 

 

Cârnați de Pleșcoi | Plescoi Sausages 

Cârnați de Pleșcoi, muștar, 241 kcal / 100 g, 2E 

130 g / 40.5 lei 

 

Friptură Zdravănă | Big Steak 

Carne de porc , cartofi cu rozmarin, salată de varză albă 

Pork meat, rosemary potatoes, white cabbage salad 

Antricot de porc cu os, cartofi copți (cartofi, unt), salată de varză albă (varză, 

oțet), 207 kcal / 100 g, 0E 

450 g/ 250 g/ 160 g/ 69.0 lei 

 

Cârnați Amestecați | Mix of Sausages 

Cârnați Thuringer , vită/porc , cârnați de oaie , cârnați sibieni , serviți cu 

muștar, hrean și cartofi prăjiți, 267 kcal  /100 g, 10E 

Thuringer sausages, beef/ pork, lamb sausages, `sibieni` sausages, served with 

mustard, horseradish and fries 

980 g / 94.0 lei 

 

Mititei| Skinless Sausages 

Ediție special Becker Bräu după o rețetă proprie, serviți cu muștar 

Romanian Mititei special edition, after our own recipe, served with mustard 

Pastă de mici, muștar, 203 kcal / 100g, 5E 

80 g / 9.0 lei 

 

 

Coaste BBQ | BBQ Ribs 

Țambal de porc cu sos BBQ făcut în casă, servit cu cartofi prăjiți 

Short pork ribs with BBQ homemade sauce, served with fries 

Coaste de porc marinate   , sos (ceapă, usturoi, roșii întregi decojite, ketchup, 

sos sweet chili), 

sos picant (sos sweet chili, ketchup, muștar, miere sos Tabasco, sos Jack 

Daniels), cartofi, 239 kcal / 100 g, 8E 

400 g / 200 g / 82.0 lei 

 

Pizdulice de Porc | Spider muscle 132 kcal / 100g, 0E 

250 g / 41.5 lei 

 

 



 

Ceafă de Porc | Pork Neck 311 kcal / 100 g, 0E 

200 g / 42.5 lei 

 

 

 

Carne la Garniță | Local Confit 

Carne și preparate de porc păstrate în untură, servite cu mămăligă 

Meat and pork specialties, preserved in fat, served with polenta 

Carne în untură (cârnați din topor, fleică, untură de porc, spată de porc), 

mămăligă, salată de varză murată, 

 750 kcal / 100 g, 5E 

730 g / 72.0 lei 

 

 

 

Pastramă de Oaie | Lamb Pastrami 

Servită cu mămăligă 

Served with polenta 

Carne de oaie , vin, mujdei de usturoi, 268 kcal / 100 g, 0E 

240 g / 300 g/ 57.0 lei 

 

 

 

Pulpe de Rață | Duck Legs 

Pulpe de rață (rață confiată) la cuptor cu varză călită (varză murată) și ardei, 204 

kcal / 100 g, 0E 

Oven roasted duck legs with braised cabbage and chili pepper 

550 g / 89.0 lei 

 

 

 

Aripioare de Pui BBQ | BBQ Chicken Wings 

Delicioase, ușor picante cu sos BBQ și cartofi prăjiți 

Delicious, slightly spicy served with BBQ sauce and fries 

Aripioare de pui , făină, mujdei de usturoi, sos picant (sos sweet chili, ketchup, 

muștar, miere, sos Tabasco,  

sos Jack Daniel`s), 213 kcal / 100 g, 0E 

680 g / 40.5 lei 

 



 

Piept de Pui | Chicken Breast 120 kcal / 100 g, 0E 

190 g / 38.5 lei 

 

 

Burger cu Avocado | Avocado Burger 

Chiflă , chiftea de avocado , brânză Cheddar, parmezan, salată verde, 

castraveți, sos (smântână, muștar, miere, sweet chili).  Servit cu cartofi 

proaspeți prăjiți, 291 kcal  /100 g, 9E 

Buns, avocado meatballs, spicy sauce, tomatoes, pickles, red onions.  

Served with hand cut chips 

450 g / 51.0 lei 

 

 

       Burger Black Angus | Black Angus Burger 

Chiflă, carne de vită Black Angus , bacon , sos Barbeque, brânză Cheddar,  

salată, roșii, castraveți murați, ceapă roșie. Servit cu cartofi proaspeți prăjiți  

cu parmesan ras și salată de varză, 364 kcal / 100 g, 20E |  

Wagyu beef patty on a homemade bun, bacon, Cheddar cheese, Barbeque 

sauce,  

lettuce, tomatoes, pickled cucumbers, red onion. Served with parmesan hand-

cut chips and mix salad 

360 g /180 g /50 g/ 69.0 lei 

 

 

Mix the Grill – Vol 1 

Mititei, cârnați thuringer  , piept de pui  , ceafă de porc  , vrăbioară de vițel  

,cartofi prăjiți și murături, 231 kcal / 100 g, 9E 

Romanian Mititei, beef/pork sausages, chicken breast, pork neck, young beef 

ribeye, fries and pickles 

460 g / 560g / 93.0 lei 

 

 

Coastă de Vită cu Cartof Fondant | Rib of Beef with Fondant Potatoes 

  Servit cu sos BBQ | Served with BBQ Sauce 

Coastă de vițel , sos BBQ, bacon, cartof fondant (Cartofi, unt, cimbru, 

usturoi), țelină, lactoză, 82 kcal, 9E 

300 g / 100 g / 50 g   69.0 lei 

 



 

   

 

Friptură Tom & Jerry | Tom & Jerry Steak 

Carne de porc     , cartofi prăjiți, sos de usturoi, 302 kcal / 100 g, 2E | Pork, 

fires, garlic sauce 

800 g / 200 g / 40 g   72.0 lei 

 

METRU | METER 

 

Metru de Cârnați | Meter of Sausages 

Servit cu cartofi prăjiți și murături / Served with hand cu chips and pickles 

Cârnați ardelenești , sos (smântână, muștar, miere, sos sweet chili), muștar, 

sos sweet chili, ardei iute, salată de castraveți, 264 kcal / 100 g, 4E 

1,6 kg / 118.0 lei 

 

Metru de Zburătoare | Flying Meter 

Pulpă de curcan  , bacon, aripioare de pui , ciocănele de pui , parmezan, 

usturoi, fulgi de migdale, pesmet, ardei iute, sos (sos sweet chili, ketchup, 

muștar, miere, Tabasco, boia și sos Jack Daniels), sos de usturoi cu smântână 

(smântână, usturoi) cartofi prăjiți, murături asortate, 199 kcal / 100 g, 16E 

|Turkey tight cooked in crust, stuffed wings, stuffed legs. Served with pickles, 

peppers, hand-cut chips,  

garlic sauce and hot sauce 

2,5 kg / 149.0 lei 

 

Metru de Mici | Meter of Skinless Sausages 

Servit cu cartofi prăjiți și muștar | Served with hand-cut chips and mustard 

Pastă de mici, murături asortate, hrean, 166 kcal / 100 g, 8E 

2,6 kg / 168.0 lei 

 

Metru de Porc | Meter of Pork  

 Coaste de porc , pizdulice de porc  , sos sweet chili, lămâie, creier pane  

(creier de porc, ouă, făină, pesmet), salată de sfeclă, salată de ardei capia, sos 

de usturoi cu smântână (smântână, usturoi), 207 kcal / 100 g, 8E 

| Pork brain, spider muscle, pork ribs. Served with beet salad, baked pepper 

salad,  

garlic sauce with sour cream and sweet chilli sauce 

2,5 kg / 159.0 lei 

 

 

 

 



 

 

                                           GARNITURI | SIDES 

 

*din cartofi naturali, necongelați, curățați șit ăiați manual 

*from natural, fresh hand cut potatoes 

 

Ciuperci la tigaie | Mushrooms in the pan 

Ciuperci, vin, roșii cherry, unt, usturoi și mărar / Mushrooms, wine, cherry 

tomatoes, butter, garlic and dill, 133 kcal / 100 g, 0E 

250 g / 18.5 lei 

 

Cartof fondant | Fondant Potatoes  

Cartofi, unt, cimbru, usturoi / Potatoes, butter, thyme, garlic, 150 kcal / 100 g, 

0E 

250 g / 16.0 lei 

 

 Orez cu Legume| Rice with Seasonal Vegetables 

Orez, ciuperci, morcovi, ardei capia, ceapă, 140 kcal / 100 g, 0E 

250 g / 16.0 lei 

 

Piure de Cartofi | Mashed Potatoes 

Cartofi, lapte, unt, 164 kcal / 100 g, 0E 

250 g / 16.0 lei 

 

Cartofi cu Rozmarin | Potatoes with Rosemary 

Cartofi, unt, ulei, 216 kcal / 100 g, 0E 

250 g / 16.0 lei 

 

Cartofi Prăjiți Proaspeți | Fresh Hand Cut Chips 195 kcal / 100 g, 0E 

 200 g / 15.0 lei 

 

Mămăligă | Polenta 82 kcal / 100 g, 0E 

300 g / 9.0 lei 

 

Varză Călită | Braised Cabbage 

Varză murată, foi de dafin, piper, 240 kcal/100g, 0E 

250 g / 16.0 lei 

 

 



 

               Murături | Pickles 30 kcal / 100 g, 0E 

200 g / 12.5 lei 

 

 Salată Asortată | Assorted salad 

 Roșii, castraveți, 50 kcal / 100 g, 0E 

200 g / 12.5 lei 

 

Salată de Castraveți Murați | Pickled cucumber salad 60 kcal / 100 g, 0E 

200 g / 12.5 lei 

 

 

Mix de salată | Salad mix 63 kcal / 100 g, 0E 

130 g / 15.5 lei 

 

      Salată de Roșii cu brânză rasă | Tomato salad with grated cheese 

Brânză / Cheese, 55 kcal / 100 g, 0E 

200 g / 13.5 lei 

 

Salată de Ardei Copți | Roasted Peppers Salad 49 kcal / 100 g, 2E 

210 g / 15.5 lei 

 

Salată de Varză | Cabbage Salad 46 kcal / 100 g, 0E 

150 g / 13.5 lei 

 

Salată de Sfeclă Roșie, servită cu hrean | Beetroot Salad, served with 

horseradish 35 kcal / 100 g, 4E 

210 g / 14.5 lei 

 

Salată de Ceapă Roșie| Red Onion Salad 63 kcal / 100 g, 0E 

200 g / 7.0 lei 

 

 

 

PÂINE | BREAD 

 

Baghetă Rustică | Rustic Baguette 

Baghetă/ Baguette 170 kcal / 100 g, 0E 

150 g / 8.5 lei 

 



 

 

DESERT | SWEETS 

 

Tort cu iaurt și zmeură | Yogurt and raspberry cake 

Blat (zahăr, făină, ou), ciocolată, cremă de iaurt (iaurt, frișcă naturală, zahăr 

pudră, zahăr, gelatină, esență de rom, ou), sirop (piure de fructe și zahăr), 

glazură (frișcă naturală, gelatină, ciocolată Callebout), zmeură     430 kcal / 

100 g, 18E 

150 g / 35.0 lei 

 

Plăcintă cu Mere și Înghețată | Apple Pie with Ice Cream 

Foietaj , mere, zahăr, nucă, unt, zahăr pudră, înghețată     750 kcal / 100 g, 

4E 

200 g / 29.0 lei 

 

Tort de Ciocolată și Vișine | Chocolate Cake with Cherry 

Făină, ou, zahăr, cacao, margarină , esență de rom, vișine  în alcool, 

ciocolată, înghețată , sos de fructe (fructe de pădure, zahăr, gelatină) 608 kcal / 

100 g, 9E 

150 g / 28.0 lei 

 

Papanași | Local Donuts 

Cu smântână vârtoasă și dulceață de casă 

With cream and homemade jam. 

Smântână, zahăr, dulceață, brânză dietetică, esență rom, esență vanilie, făină, 

ou, zahăr vanilinat, 231 kcal / 100 g, 8E 

420 g / 36.5 lei 

 

Profiterol 

Gogoși de profiterol   (unt, făină, ou, budincă de vanilie, frișcă), înghețată , 

frișcă lichidă, 400 kcal / 100 g, 23E 

230 g / 39.0 lei 

 

Tort Joffre| Chocolate Cake 

Ciocolată abundentă, rom Captain Morgan și rodie 

Plenty of chocolate, Captain Morgan rum and pomegranate 

Făină, ou, cacao, zahăr, margarină vegetală, zahăr vanilinat, 488 kcal / 100 g, 

9E 

190 g / 34.0 lei 



 

 

           Înghețată| Ice Cream 

Făcută în casă | homemade, 580 kcal / 100 g, 5E 

180 g / 32.0 lei 

 

Plăcintă cu Dovleac | Pumpkin Pie 

Dovleac, zahăr, zahăr vanilat, pesmet, foietaj, 434 / 100 g, 4E 

200 g / 24.0 lei 

 

Legendă alergeni  

Țelină – alergen 

   - produs congelat 

 

 

*Aditivii provin din anumite materii prime folosite. Grupul City Grill nu 

foloseste aditivi alimentari pentru gatirea preparatelor / The additives come 

from certain raw materials used. The City Grill Group does not use food 

additives for cooking. 


