
MENIU









Combinație gustare rece 500/200 gr ...............lei
5 sortimente preparate tradiționale, legume.

Combination of cold tastes
5 kind of traditional meat, vegetables.

Combinație de brânzeturi 500/200 gr ...............lei
5 sortimente brânzeturi, legume

Combination of cheese, 
5 types of cheese, vegetables

Combinație tradițională 500/500/200 gr ...............lei
5 sortimente preparate tradiționale,
5 sortimente brânzeturi, legume.

Traditional combination
5 types of traditional meat, 5 types of cheese and vegetables

OSPĂȚ BUCOVINEAN- platou pentru 2 persoane 

“BUCOVINEAN” MEAL - we recommend this for 2 persons



Combinație gustare rece      200/200/200/200/200/400 gr ...............lei
5 sortimente preparate tradiționale, legume

Combination of cold taste
5 types of traditional meat, vegetables.

Combinație brânzeturi         200/200/200/200/200/400 gr ...............lei
5 sortimente brânzeturi, legume

Combination of cheese
5 types of cheese, vegetables

Combinație tradițională         1000/1000/400 gr  ...............lei
5 sortimente preparate tradiționale,
5 sortimente branzeturi, legume

Traditional combinattion
5 types of traditional meat, 5 types of cheese, vegetables

OSPĂȚ BUCOVINEAN- platou pentru 4 persoane 

“BUCOVINEAN” MEAL - we recommend this for 4 persons



Combinație de gustare caldă 1000/400/400 gr ...............lei
5 sortimente grătare, cartofi, murături

Comination of warm tastes
5 types of steak, french fries, pickles 

Combinație de gustare caldă 1600/400/400 gr ...............lei
5 sortimente grătare, cartofi, murături

Comination of warm tastes
5 types of steak, french fries, pickles 

OSPĂȚ BUCOVINEAN- platou pentru 2 persoane 

“BUCOVINEAN” MEAL - we recommend this for 2 persons

OSPĂȚ BUCOVINEAN- platou pentru 4 persoane 

“BUCOVINEAN” MEAL - we recommend this for 4 persons



Combinație de deserturi tradiționale       ...............lei
5 sortimente de desert, papanași, clătite, colțunași, găluște cu prune, tocinei

Combinațion of traditional desserts
cheese pancakes, cheese dessert, dumplings with plums,
tocinei (traditional dessert with potatoes)

Combinație de deserturi tradiționale  ...............lei
5 sortimente de desert, papanași, clătite, colțunași, găluște cu prune, tocinei.

Combinațion of traditional desserts
cheese pancakes, cheese dessert, dumplings with plums,
tocinei(traditional dessert with potatoes)

OSPĂȚ BUCOVINEAN- platou pentru 2 persoane 

“BUCOVINEAN” MEAL - we recommend this for 2 persons

OSPĂȚ BUCOVINEAN- platou pentru 4 persoane 

“BUCOVINEAN” MEAL - we recommend this for 4 persons



Bacon afumat                                                100 gr  ...............lei

Brânză burduf                                               100 gr  ...............lei 

Brânză mucegai 100 gr ...............lei

Brânză vaci 100 gr ...............lei

Cașcaval 100 gr ...............lei

Cașcaval afumat 100 gr ...............lei

Cabanos 100 gr ...............lei

Caltaboș 100 gr ...............lei

Cârnați de casă 100 gr ...............lei

Cârnați de oaie 100 gr ...............lei

Ceafă afumată 100 gr ...............lei

Pastramă de porc 100 gr ...............lei 

Pastramă de oaie 100 gr ...............lei 

Pastramă de vânat 100 gr ...............lei 

Șuncă presată 100 gr ...............lei 

Slănină 100 gr ...............lei 

Jumere 100 gr ...............lei

Dulceață de casă 100 gr ...............lei                                       
                                       

APERITIVE
APETIZERS



Unt porționat                                                100 gr  ...............lei

Gem porționat                                               100 gr  ...............lei 

Miere porționată 100 gr ...............lei

Măsline 100 gr ...............lei

Kaizer 100 gr ...............lei

Ceapă verde 100 gr ...............lei

Ridichi 100 gr ...............lei

Castraveți 100 gr ...............lei

Ardel gras 100 gr ...............lei

Roșii 100 gr ...............lei

Urdă 100 gr ...............lei

Telemea  100 gr ...............lei 

Specialitate de cașcaval 100 gr ...............lei 

Tobă 100 gr ...............lei 

Mușchi file 100 gr ...............lei 

Mozzarella 100 gr ...............lei 

Salam uscat 100 gr ...............lei

Salată vinete 100 gr ...............lei

Zacuscă 200 gr ...............lei                                          
                                       



Omletă simplă  ...............lei
2 ouă
Simple omlette

Omletă cașcaval/șuncă  ...............lei 
2 ouă
Ham omlette / cheese omlette

Omletă șuncă și cașcaval  ...............lei
2 ouă
Ham and cheese omlette  

Omletă cu hribi  ...............lei
2 ouă
Mushrooms omlette

Omletă țărănească 250 gr ...............lei
2 ouă
Country Omlette

Ochiuri                                                            ...............lei                               
Fried eggs

Cașcaval pane              200 gr ...............lei  
Fried Cheese 

                                                    

GUSTĂRI CALDE
WARM TASTES



Ciorbă de legume 400 gr ...............lei
Vegetable soup

Ciorbă de fasole            400 gr ...............lei  
Bean soup

Ciorbă de fasole cu afumătură     40/360 gr ...............lei                                                                                          
Bean soup with smoked meat

Ciorbă de văcuță              40/340 gr ...............lei  
Beef soup

Ciorbă burtă              100/300 gr ...............lei  
Tripe soup

Ciorbă rădăuțeană              60/340 gr ...............lei  
Rădăuți soup

Ciorbă de hribi              40/360 gr ...............lei  
Boletus soup 

Zeamă de găină cu tăiței de casă 60/340 gr ...............lei  
Chicken and pasta soup 

Ciorbă de perișoare               60/340 gr ...............lei  
Meat balls soup.

   
 
 

                                                    

CIORBE - SUPE
SOUPS



Ceafă la grătar 200 gr ...............lei
Grilled pork neck

Cotlet la grătar            200 gr ...............lei  
Grilled pork chop

Șnițel     200 gr ...............lei                                                                                          
Pork schnitzel

Ciolan de porc gratinat             500 gr ...............lei  
Gratin pork bone.

   
 
 

                                                    

PREPARATE DIN CARNE DE PORC
PORK MEAT



Grătar pui 200 gr ...............lei
Grilled chicken

Snițel pui 200 gr ...............lei
Chicken schnitzel

Goujoane din piept de pui 200 gr ...............lei

PREPARATE DIN CARNE DE PUI
POULTRY MEAT



Mușchi vită grătar 200 gr ...............lei
Grilled beef meat

Snițel vită 200 gr ...............lei
Beef schnitzel

Rib Eye Steak 100 gr ...............lei

PREPARATE DIN CARNE DE VITĂ
BEAF MEAT



Cotlet de berbecuț 250 gr ...............lei
Lamb chops

Pastramă de oaie 100 gr ...............lei
Smoked sheep meat

Pastramă de oaie la grătar 200/100/50/200 gr ...............lei 
cu brănză de burduf, mămăliguță și murături
Grilled smoked sheep with sheep cheese, polenta and pickles

Friptură de miel 300 gr ...............lei 
Lamb stew

Ciorbă de miel 60/340 gr ...............lei

Drob miel 200 gr ...............lei

Ciolan miel confiat 200 gr ...............lei

PREPARATE DIN CARNE DE BERBECUȚ
LAMB MEAT

PREPARATE DIN CARNE DE OAIE
SHEEP MEAT TASTE-SMOKED SHEEP MEAT



Pastramă de vânat 100 gr ...............lei
Smoked venison meat

Cârnaț vânat  100 gr ...............lei
Venison sausages

Salam de vânat 100 gr ...............lei
Venison salami

Mâncărică de vânat porție. ...............lei
Venison Stew

PREPARATE VÂNAT
VENISON DISHES



Păstrăv la grătar 100 gr ...............lei
Grilled trout

Păstrăv prăjit 100 gr ...............lei 
Fried trout

Crap prăjit 100 gr ...............lei

Ciorbă de pește 60/340 gr ...............lei
Fish soup

Saramură de crap 250 gr ...............lei
Crapsalt liqour

Creveți in cuib de cartofi 200 gr ...............lei

                                
Pastă de icre 100 gr ...............lei

Salată de icre 100 gr ...............lei

    

PREPARATE DIN PEȘTE
FISH



Cartofi prăjiți           200 gr  ...............lei
French fries

Cartofi nature                             200 gr.  ...............lei
Boiled potatoes

Piure de cartofi                                  200 gr  ...............lei                                                                                          
Mashed potatoes

Legume la grătar                                300 gr ...............lei                                                                                          
Grilled vegetables

Pilaf de orez                                  200 gr ...............lei                                                                                          
Rice pila�

Legume sote 200 gr  ...............lei                                                                                                                
Saute vegetables

Hribi cu smântână  150/100 gr ...............lei
Mushrooms iwth cream sauce 
   
Hribi cu usturoi 200 gr ...............lei                                                                                                                   
Mushrooms with garlic

GARNITURI
SIDE DISHES



Tochitură bucovineană 100/250 gr ...............lei
pulpă de porc, cârnați, costiță, brânza de 
oi, ou, mămăliguță, murătură.
Moldovian speciality

Bulz ”Roua Voronețului” 100/150 gr ...............lei  
Roua Voronețului speciality

Mâncărică de fasole 300 gr ...............lei                                                                                          
Bean stew

Fasole cu cârnați 300/250 gr ...............lei  
Beans with sausages

Fasole cu costiță 300/250 gr ...............lei  
Beans with chop

Fasole cu ciolan 300/700 gr ...............lei  
Beans with knuckle

Lapte acru 200 ml ...............lei  

Hribi cu usturoi si mămăligă 200/200 gr  ...............lei  
Mushrooms with garlic and polenta

Hribi cu smântână și mămăligă 150/100/250 gr  ...............lei  
Mushrooms with sour cream and polenta

Brănză cu smântână și mămăliguță 150/100/50 gr ...............lei  
Cottage cheese with sour cream and polenta

Sarmale cu costiță și mămăliguță 200/200/250 gr  ...............lei  
Sarmale-cabbage with pork meat, rice, smoked meat and polenta
 
                                  

MÂNCĂRURI DE CASĂ



Salată de varză                                 200 gr ...............lei
Cabbage salad

Salată de sfeclă                           200 gr ...............lei  
Beetroot slad

Salată de roșii                                             200 gr ...............lei                                                                                          
Tomato salad

Salată de roșii și castraveți                          200 gr   ...............lei  
Tomato&Cucumber salad

Murături de casă                                           200 gr  ...............lei  
Winter salad

Salată asortată de vară                                 200 gr ...............lei  
Summer salad

Salată de castraveți murați                          200 gr  ...............lei
Winter salad  

Salată de ciuperci                      200 gr  ...............lei  
Mushroom salad

   
 
 

                                                    

SALATE
SALAD



Clătite cu brânză smantână și stafide           porție  ...............lei
Pancakes with cheese & shane

Clătite cu dulceață                           porție  ...............lei
Pancakes with jam

Clătite cu miere si nucă                                  porție  ...............lei                                                                                          
Pancakes with honey & nuts

Clătite cu ciocolată                                  porție  ...............lei                                                                                          
Pancakes with chocolate

Clătite cu înghețată                                  porție  ...............lei                                                                                          
Pancakes with ice cream

Papanași prăjiți cu smântână  porție  ...............lei 
și dulceață de casă                                                                                                                  
Cheese pancakes

Tocinei cu zahăr și smântână  200 gr  ...............lei 
și dulceață de casă   

Colțunași cu brânză  100/100 gr  ...............lei                                                                                                                   
Boiled pancakes with sweet cheese 

Înghețată de casă mare  200 gr  ...............lei                                                                                                                   
Ice cream

Înghețată tradițională  200 gr  ...............lei                                                                                                                   
Traditional Ice Cream

Găluște cu prune și pesmet  4 buc./porție gr  ...............lei                                                                                                                   
Dumplings with lums and sweet biscuit  
  

DESERT



Pâine           porție  ...............lei
Bread

Mămăliguță                           porție  ...............lei
Polenta

Smântână                                  100 gr  ...............lei                                                                                          
Sour cream

Mujdei                                 porție  ...............lei                                                                                          
Garlic sauce

Muștar                                  porție  ...............lei                                                                                          
Mustard

Ardei iuți  buc.  ...............lei                                                                                                                
Hot peppers

Ketchup  porție  ...............lei 
   
Maioneză  porție  ...............lei                                                                                                                   
Maionesse

Lămâie  100 gr  ...............lei                                                                                                                   
Lemon

                                                 

DIVERSE
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