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Cereale care con�in gluten (grâu,
secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare
sau hibrizi ai acestora);

Crustacee și produse derivate;

Ouă și produse derivate;

Pește și produse derivate;

Arahide și produse derivate;

Soia și produse derivate;

Lapte și produse derivate (inclusiv
lactoză);

Fructe cu coajă - adică 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
OueensLand (Macadamia Ternifolia) și
produse derivate;

�elină și produse derivate;

Muștar și produse derivate;

Semin�e de susan și produse derivate;

Dioxid de sulf și sulfi�i în concentra�ii de
peste 10 mg/litru;

Lupin și produse derivate;

Moluște și produse derivate.
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Preparatele con�in alergeni alimentari reprezenta�i prin simbolurile următoare,
trecute la fiecare preparat în parte:



by Executive Chef
Marius Greab



CIORBE / SUPE

CIORBA ZILEI - cu smântână și ardei iute / 300g ......................................... lei22

SUPA CREMĂ A ZILEI / 250g ........................................................ lei201 7

STARTER  RECE

Mămăligă prăjită cu usturoi, chips din slăninu�ă afumată, brânză de
capră și ceapă murată în casă - 250/100g           ................................... lei40

Sfeclă coaptă cu mousse de brânză afumată, cumin, sferă din pâine
prăjită și chives, pulpă de portocală - 250g                ........................... lei50

(mix de verde�uri de sezon, pepene roșuSalată Crama de piatră
marinat, gorgonzola, nucă prăjită, piept de ra�ă afumat în casă, dressing de

portocale și carpaccio din ridiche roșie) - 300g               ........................ lei60

Hummus cu brânză de capră, rodie, sumac, alături de pâine prăjită și
ulei de pătrunjel cu mentă - 250g                .......................................... lei30

Tartar de somon pe pat de mousse de avocado cu pâine prăjită -

200g/100g              .................................................................................. lei65

- 500g (2pers)     ... leiPlatou brânzeturi fine și fructe deshidratate 60

- 500g (2pers) .................................... leiPlatou mezeluri bine alese 60

- 1000g       .......................... leiMix platou mezeluri și brânzeturi 100
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STARTER  RECE

Scoici Saint Jaques, înso�ite de piure de mazăre cu infuzii de mentă și
busuioc proaspăt, chips din pancetta și sos din soc de sezon și lime -

180g/100g           ..................................................................................... lei75

Tentacul de caracati�ă, rumenit în pesto de leurdă și alune prăjite,
cartof fondant, rucola și pară coaptă, înso�it de sos de stridii -

180g/100g                 ............................................................................... lei80

Mix de crostini cu mozarella, bufalla și roșii gratinate/somon afumat și
capere - 200g           ................................................................................ lei55
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MAIN  COURSE

PUI / RA�Ă

(piept de pui Wellington, piure de morcovPiept de pui Crama de Piatră
cu infuzii de vanilie și anason, piure de măr și ceapă arsă, sos de fructe

exotice) -  200g/150g lei80.................................................

Ostropel de pui Cramă de Piatră (pulpe de pui gătite sous vide, învelite

în pancetta și prăjite, alături de piure de cartofi cu trufe și cimbrisor proaspăt,

acompaniate de sos de ardei și roșii coapte) - 300g/150g      ................. lei70

Piept de ra�ă gătit sous vide (ceapă coaptă și ceapă murată, caviar de

somon, piure de păstârnac, copt, cartof mov fondant și gel de gutui) -

180g/150g                 ................................................................................. lei90
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PORC / VITĂ / VÂNAT

Mușchiule� de porc gătit sous vide, piure de cartofi cu trufe,
capuccino din ciuperci de pădure, crispy panceta și gel de fructe și de
varză roșie - 200g/120g       .................................................................... lei80

Coastă de porc gătită lent cu sos barbeque, alături de cartofi cop�i cu
rozmarin și usturoi - 600g/200g .............................................................. lei80

Coastă de vită gătită lent cu sos barbeque, alături de cartofi cop�i cu
rozmarin și usturoi - 600g/200g .............................................................. lei85

Mușchi de vită gătit sous vide, piure de cartof cu trufe, ciuperci de
pădure și sos de vin - 200g/150g lei130..............................................

Gulaș de vită unguresc, cu găluști și chimen, servit cu pâine de casă și
ardei copt - 300g/100g               ............................................................. lei65

T-bone de vită maturat 30 de zile, gătit la josper cu legume coapte și
mix de salată - 700g/150g/100g ........................................................... lei180

Tomahawk de vită maturat 30 de zile, gătit la josper cu legume coapte
și mix de salată - 1200g/400g/200g ..................................................... lei320

Mușchiule� de cerb cu piure de conopidă, ciuperci, trufe și sos demi
glace - 180g/100g/50g/5g/20g       ....................................................... lei150
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VEGAN

Risotto cu hribi și sparanghel - 250g lei55.....................................

Vânătă umplută cu ragout de legume și gratinată cu mozarella bufala -

300g      ..................................................................................................... lei50

Ratatouille cu busuioc proaspăt, pe pat de cous cous - 300g lei50
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PEȘTE / FRUCTE DE MARE

Tocana de fructe de mare, cu roșii coapte și pâine prăjită - 800g lei80

Doradă acoperită cu carpaccio de castravete, tartar din mango cu măr
și ulei de susan, piure de �elină și sos lemon gras cu lapte de cocos
- 180g/100g                 .............................................................................. lei90

Somon cu sparanghel și sos butter lemon - 200g/100g lei75...

Platou fritto miso-calamar pane, cod prăjit, tentacule de caracati�ă,
creve�i pane, inele de ceapă, sos aglio olio și sos sweetchilli - 1200g

............................................................................................ lei300
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PASTE

Spaghetti aglio olio peperoncini - 250g       .................................... lei50
Tagliatelle cu pui și ciuperci - 250g           ....................................... lei60
Spaghetti carbonara cu guanciale - 250g          ............................... lei65
Pene quatro formaggi - 250g               ............................................ lei55
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DESERT

Crama de Piatră 180g           ............................................................. lei35
Cremă de zahăr ars cu fructe de pădure - 180g ............................. lei25
Ganage de ciocolată cu mousse de brânză cu infuzii de portocală si

piper rosu - 180g      ................................................................................. lei30
Panna cotta cu fructe și dulcea�ă de gutui - 160g      ..................... lei25
Tiramisu făcut în casă cu gel de fructe de pădure - 170g           .... lei25
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SOSURI

Pâine de casă - 250g ............................................................................... lei4
Pâine de casă, cu cartofi - 250g .............................................................. lei6

Sos aglio olio - 50g            ...................................................................... lei6
- 50g      .............................................................. leiSos de brânză afumat 6

- 50g        ........................................... leiPesto de busuioc și alune prăjite 6
- 50g       ............................................................ leiSos din muștar dijoun 5

- 50g ............................................................................. leiSos sweet chilly 3
- 50g ........................................... leiDulcea�ă de ardei iute făcută în casă 6

- 50g        ................................................................... leiMujdei de usturoi 4
- 50g       ................................................................................. leiSmântână 2

GARNITURI

Cartofi cop�i cu rozmarin și usturoi - 200g ........................................ lei15
- 200g      ..................................................... leiPiure de cartofi cu trufe 15

- 200g ..................................................................... leiLegume la grătar 15
- 150g           ....................................................................... leiMămăligă 10

SALATE

Murături de casă - 250g ......................... lei............................................. 15
- 250g ........................................................................... leiSalată de vară 15

- 150g ............................................................. leiSalată verde cu lămâie 12
- 200g ......................................................... leiSalată de roșii cu brânză 12

- 200g ......................................................................... leiSalată de varză 12

PÂINE
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