
	
	

	

RESTAURANT	INTERNAȚIONAL	

Ne mândrim cu produse gătite tradițional  



	

 



	

În atenția consumatorilor 
Unele preparate din meniul nostru pot conține alergeni! 

În cazul în care sunteți intolerant sau alergic la un ingredient, înainte de a comanda orice preparat 

din meniul nostru, vă rugăm să consultați lista cu ingredientele conținute de preparate și/sau să 

întrebați personalul nostru. Produsele marcare cu * conțin alergeni.  

Listă alergeni: 

• Ouă  

• Lapte 

• Pește 

• Crustacee (crabi, homari, raci, creveți) 

• Moluște (midii, stridii, calamari) 

• Arahide 

• Nuci (migdale, nuci, caju, nuci pecan, fistic, macadamia, etc.) 

• Semințe de susan 

• Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz și hibride) 

• Soia 

• Țelină 

• Muștar 

• Lupin 

• Dioxid de sulf și sulfiți 

 

Menționăm că gramajele ingredientelor sunt cele dinainte de procesarea termică! 

Produse decongelate: carne vită, carne porc, carne miel, carne pasăre, fructe de mare, fructe de 

pădure. 

Produsele marcate cu  conțin produse decongelate. 



	
 

MIC DEJUN / MINUTURI * 

 

Omletă cu șuncă (70/220g)             13 lei 

Mic dejun irlandez (400g)                        20 lei 
(ouă prăjite, cârnăciori, ciuperci, bacon, fasole, roșii coapte, pâine prăjită) 

 
Mic dejun franțuzesc (240g)             20 lei 
(croissant, camembert, banană, dulceață, unt, lapte/ceai/cafea) 

 
Mic dejun clasic (320g)             22 lei  
(telemea, cașcaval afumat, șuncă, salam, unt, legume, pâine) 

 
Ouă Benedict (280g)              17 lei 
(oua poșate, chiflă, spanac, bacon, cașcaval, roșii cherry) 

 
Bruschete mixte (200g)             20 lei  
(bruschete cu somon, bruschete cu brânză , bruschete cu roșii și usturoi) 

 

                                                PLATOURI* 

Platou rece (400g)  35 lei 

(muschi file, salam de Sibiu, ceafa afumata, branza telemea, cascaval,branza Emmental, castraveti, 
rosii, ardei) 

 Platou cald (600g)             40 lei             

(mini frigarui de pui, grujoane din pui, ficatei in bacon, carnaciori inflorati, bulete de cascaval, 
ciuperci la gratar, cartofi prajiti) 

Platou cald traditional (600 g)                            40 lei 

(Ceafa porc, mititei, carnaciori, piept de pui, cartofi copti in coaja, branza de burduf, castraveti 
murati/gogosari in otet) 

 

 



	
CIORBE *  

Zamă din găină (de casă) (400ml/50g)            14 lei 

Ciorbă de văcuță (400ml/60g)                                  12 lei 

Ciorbă rădăuțeană (400ml/60g)             12 lei 

Ciorbă de burtă (400ml/70g)             13 lei 

*pâine, smântână, ardei iute – incluse 

SALATE (fel principal) *  

Salată cu piept de rață (100/450g)           29 lei 
(piept de rață afumat, sfeclă roșie, roșii coapte, rucola, semințe) 
 
Salată cu piept de pui (100/450g)                      25 lei 
(salată verde, roșii cherry, ardei, roșii uscate, piept de pui, rucola, semințe) 
 
Salată cu somon, creveți și ton (160/450g)                        36 lei 
(salată verde, ton, somon, creveți decorticați, limes, roșii cherry, măsline, ceapă, semințe) 
 
Salată cu brânzeturi (125/500g)           29 lei 
(salată verde, măsline, brânză cu mucegai, emmentaler, cașcaval afumat, semințe, roșii cherry) 
 
Salată de vinete (200/300g)                       15 lei 
(vinete, ceapă, maioneză, roșii) 
 
*dressing– inclus 

PASTE *  

Spaghette bolognese (150/350g)                                                                                  23 lei  
(spaghette, carne tocată vită, ceapă, sos de roșii)  
      
Penne carbonara (80/400g)            23 lei 
(penne, kaizer, ouă, unt, smântână, pesto genovesse, parmezan) 
 
Fettucine cu somon (400 g)             29 lei 
(fettucine, somon, smantana) 
 
Spaghette cu fructe de mare (400 g)          29 lei 
(spaghette, midii, calamar, sos de rosii) 

 



	
PREPARATE PEȘTE *  

Păstrăv cu smântănă și mămăliguță coaptă (300/600g)        30 lei 

Somon file la cuptor cu sos de lămâie (200g)         35 lei 

Păstrăv la grătar (100g)            10 lei 

Șalău file în crustă(200g)                                                                                                        30Lei          

 

PREPARATE PASĂRE *  

Pulpă de rață cu sos de portocale (300/450g)                                                                        35 lei 

Pui la tigaie cu pâine coaptă și bacon (200/600g)                     23 lei 
(piept de pui, ceapă, ardei, dovlecei, usturoi, sos de roșii, pâine, bacon) 
 
Rulou imperial cu sos de ciuperci (230/300g)                    29 lei 

Piept de pui la grătar (250g)           16 lei 

 

 

PREPARATE PORC *  

Scăriță în miere și vin cu sos de brânzeturi, servită cu  cartofi aromatizați     35 lei 
(350/700g) 
 
Șnițel crocant cu sos Napoli (180g)           27 lei 
(carne de porc, bacon, ardei, smântână, sos roșii) 
 
Cotlete de porc steak cu bacon și sos chilli dulce acrișor (180/250g)      26 lei 

Ceafă de porc cu sos de ciuperci  (300/350g)         24 lei 

Cotlet de porc la grătar (300g)           20 lei 

Ceafă de porc la grătar (250g)           20 lei 

 

 

 



	
 

PREPARATE VITĂ *  

Mușchi de vită cu sos de ardei (Black Angus )(200/530g)        69 lei 

Mușchi de vită la grătar (200g)           45 lei 

 

PREPARATE BERBECUȚ/OAIE *  

Cotlete de berbecuț - Spița - cu sos brun (250/300g)                   69 lei 

Friptură de miel cu mămăliguță și mujdei (250/500g)        45 lei 
(pulpă de miel, ceapă, usturoi, roșii, mămăliguță, verdeață, lămâie) 
 
 

GARNITURI * 

Cartofi prăjiți / wedges / parisienne / rustici / piure gratinat (250g)                  6 lei 

Orez cu parmezan / sălbatic / basmati (200g)           8 lei 

Legume la  grătar / wok (350g)           11 lei 

 

SALATE INSOȚITOARE * 

Salată asortată (roșii, castraveți, ceapă, ardei) (300g)                   10 lei 

Salată rucola (rucola, roșii cherry, parmezan) (350g)                   10 lei 

Salată varză proaspătă (200g)             6 lei 

Salată de murături (200g)                                                                            7 lei 

Salată de ardei copți (300g)            13 lei 

 

 

 

 



	
 

PIZZA *  

Pizza Margherita (sos de rosii, mozzarella, busuioc)(350g)       18 lei 

Pizza cu piept de pui (piept pui, mozzarella, porumb) (650g)       24 lei 

Pizza Quatro Formaggi (mozzarella, gorgonzola, parmezan, cașcaval afumat) (450g)    24 lei         

Pizza fish (mozzarella, ton, ceapă, măsline) (450g)                               24 lei           

Pizza Hot (mozzarella, salam picant, ardei iute) (550g)                              22 lei 

Pizza Gourmand              27 lei 
(mozzarella, șuncă, bacon, cârnați, ardei, ciuperci, măsline, piept pui) (650g)   
 
Pizza cu Șuncă (sos roșii, mozzarella, șuncă presată) (350g)       22 lei 

Focaccia                                       6 lei 

*sos dulce/picant la alegere                                                                                                        2 lei 
  

 

MENIU COPII *  

Crochete Crispy cu cartofi prăjiți și sos la alegere (100/350g)       20 lei     
(piept de pui, fulgi de porumb, cartofi)              

Șnițel de pui (120/150g)               14 lei 

Cașcaval pane (300 g)            14 lei 

PREPARATE DE POST 

Platou cald de post (500g)                                                                                                   30 lei 
(ciuperci, rosii cherry, ardei copți, spanac, cartofi, vinete, orez) 
 
Chifteluțe din legume cu sos de ciuperci cu smântână vegetală și mămăliguță     20 lei 
(200/500g)     
 

 Tocinei cu zahăr și smântână (300g)          14 lei 

 

 



	
 

 

 

TENTAȚII DE FINAL *  

 

Desertul casei  (tort Guinness cu piersici coapte și înghețată) (350g)      17 lei 

Smochine umplute cu nucă, sos caramel și înghețată (250g)       23 lei 

Clătite cu ciocolată, banane și sos de fructe de pădure (250g)       15 lei 

Înghețată (150g)                          11 lei 

Cheese cake  cu sos de vanilie  (150/200g)          17 lei 

Tartă cu mere și sos de vanilie/înghețată (170 /220g)        15 lei  

Tort cu morcovi (150g)                                  14 lei 

Tort Krantz (150 g)                                                                                                                 17 lei 

Tiramisu (100g)             15 lei 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 



	

Meniu Pub 

Katie Daly’s 
*  

Mic dejun irlandez (400g) – se poate servi la orice oră        20 lei 
(ouă prăjite, cârnăciori, ciuperci, bacon, fasole, roșii coapte, pâine prăjită) 
 
Aripioare de pui (350g)            17 lei 
(aripioare de pui, sos barbeque sau sos picant) 
 
Fish and Chips (150/450g)                28 lei 
(file șalău, bere Guinness, cartofi prăjiți, mazăre, sos tartar) 
 
Pui Tikka Masala (200/500g)           28 lei 
(piept de pui, orez, ceapă, curry, smântână) 
 
Burgerul casei (170/600g)            27 lei 
(chiflă, amestec carne, salată, ceapă caramelizată, bacon, roșii) 
 
Burger irlandez (170/600g)            26 lei 
(chiflă, carne de vită, brânză cheddar, varză, maioneză) 
 
Burger pui  (170/600g)            23 lei 
(chiflă, carne de pui, salată, ceapă caramelizată, roșii) 
 
 

*Burgerii sunt însoțiți de garnitură de cartofi 

 

 



	
 

 

 

 

 

 



	
 

MENIU BĂUTURI 

Whisky       lei/50ml 
Lagavulin 16 YO     35 lei 
Glenfiddich 18 YO     30 lei 
Jack Daniel’s Single 
Barrel 

   22 lei 

Chivas Regal 12 YO   15 lei 
Glenlivet 12 YO   15 lei 
Glenfiddich 12 YO   17 lei 
Jameson Reserve   17 lei 
Jack Daniel’s    13 lei 
J&B   11 lei 
Jim Beam   11 lei 
Jameson   12 lei 
    
Vodka    lei/50ml 
Grey Goose   25 lei 
Absolut    10 lei 
Finlandia   10 lei 
    
Cognac, Brandy & 
Vinars 

  lei/50ml 

Remy Martin VSOP   28 lei 
Courvoisier VS   18 lei 
Jidvei   11 lei 
Metaxa 7*   11 lei 
Metaxa 5*   9 lei 
    
Rom   lei/50ml 
Bacardi (Oakheart, Black)   11 lei 
Bacardi Superior            10 lei 
 
 
 

   

Gin   lei/50ml 



	
Bombay Sapphire    12 lei 
Wembley   7 lei 
 
 
Tequila 

     
 
    lei/30ml-             
           shot 

Jose Cuervo (Gold, Silver)       6 lei 
    
Aperitive & Digestive
  

  lei/50ml 

Sambuca   9 lei 
Cointreau   11 lei 
Kahlua    11 lei 
Campari   10 lei 
Martini Bianco & Rosso
  

  7 lei 

Bailey’s   10 lei 
Jagermeister (shot 30ml)   7 lei 
Aperol    7 lei 
    
Tradiționale   lei/50ml 
Afinată Saber Premium   10 lei 
Vișinată Saber Premium   10 lei 
Palincă de Ardeal – Zetea   11 lei 
Țuică de prune – Zetea   12 lei 
Palinca de visine   20 lei 
    
Șampanie     
Moet&Chandon    300 lei 
Prosecco Maschio   65 lei 
   
Non-Alcoholic Cocktails Ingrediente  
Green Apple apple juice, lime, sugar syrup, ice 12 lei 
Margarita Mocktail s&s, honey, orange&grapefruit juice, almond syrup, ice 13 lei 
    
Alcoholic Cocktails /  
Long Drinks 

Ingrediente  

Mojito  rum, mint, lime, sugar syrup, ice  15 lei 



	
Long Island Ice Tea vodka, rum, tequila, gin, sweet&sour, coke, ice 19 lei 
Negroni gin, campari, red vermouth, ice 15 lei 
Aperol Spritz aperol, prosecco, orange slices, ice 15 lei 
Campari Orange campari, orange juice, ice    13 lei 
 

Vin alb 
 

   

Crama Oprișor  Caloian  sauvignon blanc, alb sec     49 lei 
Crama Oprișor La Cetate chardonnay, alb sec 69 lei 
Crama Purcari  Purcari pinot grigio, alb sec 59 lei 
Crama Alira Alira sauvignon blanc, alb sec 69 lei 
Domenii Cotnari  Tamaioasa romaneasca, alb sec 49 lei 
 
 

   

Vin Rose    
Crama Oprișor  Caloian rose sec  49 lei 
Crama Purcari Purcari rose sec 64 lei 
Crama Alira Alira rose sec 64 lei 
Crama Segarcea Tămâioasa Roza rose demidulce 109 lei 
 
 

   

Vin Roșu    
Crama Oprișor Caloian  cabernet sauvignon, roșu sec 49 lei 
Crama Oprișor La Cetate fetească neagră, roșu sec 69 lei 
Crama Oprișor Dragaica Roșie roșu sec 99 lei 
Crama Purcari Purcari  rară neagră, roșu sec 69 lei 
Crama Vinarte Print Mircea merlot, roșu sec 89 lei 
Crama Alira Alira fetească neagră, roșu sec 69 lei 
 
 

   

Vin 250ml (sticlă)    
Crama Oprișor Măiastru alb demisec, 250ml 13 lei 
  rose demisec, 250 ml 13 lei 
  roșu demisec, 250ml 13 lei 
Vinul Casei    



	
 
Crama Oprisor 
 
 
 
Crama Cotnari  Busuioaca 
Crama Cotnari  Busuioaca 
 
Crama Oprisor 
 
 
 
Bere draught      

 
alb demisec, 200 ml 
rose demisec, 200 ml 
rosu demisec, 200 ml 
 
rose demidulce, 200 ml 
rose demidulce (1000 ml) 
 
alb demisec (1000 ml) 
rose demisec (1000 ml) 
rosu demisec (1000 ml) 
 
Cantitate 

 
  7 lei 
  7 lei 
  7 lei 
   
           7 lei 
         30 lei 
 
         30 lei 
         30 lei 
         30 lei 

 
Grimbergen 

  
330ml  

 
7 lei 

Carlsberg  400ml 6 lei 
Guinness  500ml  12 lei 
Guinness  250ml 6 lei 
Kilkenny  500ml 12 lei 
    
Bere sticlă    
Tuborg   500ml  5 lei 
Tuborg fără alcool  500ml  5 lei 
Carlsberg  500ml 7 lei 
Holsten Radle  500 ml 6 lei 
Guinness  330ml 8 lei 
Grimbergen  330ml 8 lei 
 
Cidru 

   

Somersby (mere, pere, 
afine,mure) 

 330ml  6 lei 

    
Răcoritoare    
Fresh (portocale, grepfrut, mixt)  300ml 12 lei 
Limonadă 500ml 10 lei 
Limonadă flavoured  500ml   12 lei 
Coca-Cola 250ml           5 lei 
Coca-Cola lime 250ml           5 lei 



	
Coca-Cola Zero 250ml            5 lei           
Fanta portocale 250ml            5 lei           
Sprite 250ml           5 lei 
Schweppes 250ml           5 lei 
Cappy nectar (portocale, pere, vișine, piersici) 250ml             6 lei 
FuzeTea Lemon                                                       250ml 6 lei 
Granini (portocale, piersici, mere, coacaze 
negre, grapefruit) 

250 ml            6 lei 

Apă plată/carbogazoasă 750ml  7 lei 
Apă plată/carbogazoasă  500ml 5 lei 
Apă plată/carbogazoasă             330 ml            4 lei 
   
Energizante   
Red Bull 250ml    10 lei 
 
Coffee & more 

  

Espresso scurt / lung   5 lei 
Ristretto    5 lei 
Cappuccino   7 lei 
Irish Coffee   12 lei 
Latte machiato  8 lei 
Caffe Latte  8 lei 
Ciocolată caldă   7 lei 
Ceai (diverse sortimente)  7 lei 
             


