
Tiramisu deconstruit
95

Millefeuille
115 

Marul Mezzo
120

Crème Brûlée improvizat
100

Mousse de ciocolată cu coacăză negră
120

Mousse de vanilie cu cremă 
de fructul passiunii

110

SIDE DISH

Cartofi du Robuchon cu pastă de trufe
90

Quinoa cu sote de legume
70

Orez sălbatic
70

Legume au gratin
90

Platoul de carne
(Prosciutto,Bresaola ,Salami,Salsiccia piccante)

300

Platoul brânzeturilor italiene
(Pecorino Tartufato,Emmentaler ,Basiron Black lemon ,Parmigiano Reggiano)

260

Platou de legume tradiționale moldovenești
150

PIATTO

DESERT

Toate preţurile sunt în MDL

Bucate Vegetariene
Unele bucate din meniu conțin alergeni. În cazul în care sunteți intoleranți 

sau alergici la un ingredient, Vă rugăm să informați despre aceasta chelnerul.

5 feluri de bucate alese de Bucătar :Șef 

600 MDL

Bucătarul șef Roman Batin, vă va ghida într-o 
experiență gastronomică plină de ingrediente, 
tehnici de gătire și sensații. Acestea reprezintă 
pasiunea noastră pentru o bucătărie modernă, 

elegantă și creativă. 

MENIU DE DEGUSTARE

2 Aperitive, 2 Feluri principale, Desert

Odată cu venirea fiecărui sezon, meniul nostru se schimbă 
pentru a ne asigura că doar produsele de sezon, de cea mai 
înaltă calitate sunt folosite în pregătirea bucatelor noastre. 
Bucatele clasice, cum ar fi pastele făcute manual și risotto, 

sunt pregătite într-o varietate de forme, fiind inspirate din rețete 
din diferite zone ale Italiei. Tehnicile moderne de gătit, bucătarii 

cu o vastă experiență și produsele de calitate provenite din 
fermele locale garantează o experiență gastronomică de neuitat



Ton italian cu cremă de conopidă
250

Somon norvegian cu înghețată de avocado
270

Sea bass cu legume în sos Sofritto
190

SALATE

Burrata cu Pesto sicilian
150

Salata de ton alla Griglia cu sos citric
150

 Salată de Quinoa cu legume coapte
110

Salată Piemontese cu carne maturată de vițel
220

  Salată Gamberetti cu cremă de avocado
210

Spaghetti alla Genovese
150

Rigatoni cu somon afumat
150

Tagliatelle cu trufe
180

Tortellini cu Pecorino Romano
130

Spaghetti alla Carbonara
140

Linguini cu fructe de mare
(midii, creveți, caracatiță)

250

Risotto Saffron cu creveți și parmezan
250

Risotto de trufe negre
190

Supă cremă de dovleac
110

Supă cremă de trufe cu mix de ciuperci
90

Supa Minestrone în stil Mezzo
90

Supă de linte
90

TO SHARE

Tagliata di Manzo clasic
500

Wellington cu piure de cartofi trufați
600

APERITIVE

Escargot în stil Burgund
200

Vitello Tonnato în stil clasic
130

Saint-Jacques cu cremă de trufe și caviar roșu
250

Carpaccio flambe de somon norvegian
170

Tartar de carne fină de vițel 
180

Melanzane alla parmigiano
125

CARNE

Steak italian cu trufe în dressing din hrean
290

Tenderloin cu sos Demiglas
270

Filet de pui în stil italian cu cartofi du Robuchon
190

Piept de rață  în miere cu cartof dulce 
230

Rack de miel cu legume au gratin
330

Mamaliga cu tocana de pui
150

Mamaliga cu tocana de vita
190

Zeama de casa
80

SUPE

PEȘTE

PASTA ȘI RISOTTO

GUSTUL MOLDOVEI
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