
A P E R T I V E
Platou de brânzeturi ★ ⍟ ● 59 lei

100/100/100/100g
brânză de burduf, telemea de vacă/oaie
cașcaval afumat, cașcaval,cu legume de

sezon si paine prajita
 

Platou traditional de mezeluri  61 lei
100/60/60/60/50g  ★ ⍟ ●

lebăr, tobă, slănină, cârnați afumați de
porc, mușchi de porc afumat,cu legume

de sezon si paine prajita

Platou bunătăți de casă  61 lei
180/180/180/180g  ★ ⍟ ~ ●

  Salată de vinete, Salată de icre, Fasole
bătută, Zacuscă,cu legume de sezon si

paine prajita

Salată de vinete cu roșii  27 lei
200g★ ⍟ ●

 vinete, ceapă, roșii

Salată de icre  28 lei
180g★ ⍟ ~ ●

Zacuscă de legume  22 lei
200g★ ⍟ ●

Jumări de porc 32 lei
200g★ ⍟

Fasole bătută   22 lei
200g★ ⍟ ●

paine prajita si legume de sezon

    C I O R B E
Ciorbă de văcuță 34 lei

350/50/50g ★ ⍟
cu smântână și ardei iute

 
Ciorbă de burtă 37 lei

350/50/50g ★ ⍟ ●
cu smântână și ardei iute

  
Ciorbă de fasole în bol de pâine  42 lei

350/50/50g ★ ⍟ ●
cu ceapa

  
Ciorbă de legume  30 lei

350/50/50gr ★ ⍟ ●
cu smantana si ardei iute

Ciorba taraneasca de pui  34 lei
 350/50/50g★ ⍟ ●

cu smantana si ardei iute

Va rugam sa ne informati daca suferiti de vreo alergie
sau daca aveti nevoi dietetice speciale

Simboluri alergeni:

OUA ●                LACTATE ⦿               ARAHIDE ◼                    CRUSTACEE ~                           GRAU★
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F E L U R I
P R I N C I P A L E

Ciolan de porc gătit lent  64 lei
400/200g⦿

 servit cu iahnie de fasole sau varza calita

Iahnie de fasole cu carnati  42 lei
200/150g⦿

Carne la garniță 65 lei 
200/200/100g ⦿

cu mămăligă și murături asortate

Pastrama de oaie la ceaun 69 lei
 250/150g⍟ ●

servita cu mamaliguta

Tochitură de porc 51 lei
180/50/200g ⦿

servita cu mămăligă, ou, telemea
  

Bulz ciobanesc  41 lei
200/50/100gr ●⦿

afumatura, ou, mămăliguță, brânză de
burduf

1/2 Pui  54 lei
 600/200/50g ⦿

servit cu mamaliguta si sos de usturoi

Tigaie de vită picanta 137 lei
220g ⦿

Sarmalute in foi de varza  39 lei
 200/150/50g⦿

servite cu mamaliguta si smantana

Păstrăv țărănesc  53 lei
250/200/50g⦿

servit cu mămăligă și sos de usturoi

Saramură de crap 75 lei
200/200/50g⦿

servită cu mămăligă și sos de usturoi

Ficăței  pui trasi la tigaie cu ceapa  41lei
200/150g⦿

ficăței, ceapă, ulei, condimente, servit cu
piure de cartofi

G R Ă T A R
Păstrăv la grătar 200g ⦿ 48 lei

Pastrama de oaie 200g ⦿ 48 lei
 

Pulpe de pui dezosate 180g ● 38 lei
 

Ceafă de porc 200g ⦿ 39 lei
 

Piept de pui la grătar 200g ⦿ 38 lei

Frigărui de pui 200g ● 38 lei 
 

Mușchiuleț de porc 200g ⦿ 49 lei

Mititei  ⦿ 9 lei
buc.

Coaste de porc 350g ● 65 lei

Trio de cârnați la grătar 350g  ● 49 lei

P L A T O U R I

Platou Românesc Mix Grill 145 lei
800/120/60g  ★ ⍟ ●

mici, cârnați afumați, ceafă de porc, pulpă de pui
dezosată, cartofi la cuptor, murături asortate

Ciolan de Porc gatit lent 120 lei
1000/200/150g  ★ ⍟ ●

servit cu iahnie de fasole si varza calita

Pui Intreg 115 lei
1200/150/60/50g  ★ ⍟ ●

servit cu cartofi prăjiți, salată de murături asortate
si sos de usturoi

Platou Special Crama  215 lei
1550/150/150/60/50g ★ ⍟ ●

coaste de porc, jumatate de pui, ciolan de porc,
pastramă de oaie afumată, cârnați românești,

Iahnie de fasole, cartofi la cuptor, murături
asortate,sos de usturoi

S A L A T E
Salată de varză albă ⦿ 14 lei

150/50g ⦿ Cu mărar și roșii

Salată de varză murată ⦿ 14 lei
200g ⦿ Cu pătrunjel și boia dulce

Salată de murături ⦿ 14 lei
200g ⦿ Cu pătrunjel și boia dulce

Salată de sflecă roșie  ⦿ 14 lei
200/40g ⦿ Cu sos de hrean

Castraveți murați 200g⦿ 14 lei

Gogoșari 200g⦿ 14 lei

Salată verde cu lamaie⦿ 200g16 lei

Salată de roșii cu telemea ⦿ 16 lei
150/50g ⦿

G A R N I T U R I
Cartofi copți cu rozmarin ⦿ 16 lei

200g
 

Cartofi țărănești 16 lei
cu bacon 200g⦿

 
Mămăligă 200g⦿ 10 lei

 
Cartofi prajiti 200g⦿ 16 lei

   
Varză călită 200g⦿ 16 lei

Pilaf cu legume 200g⦿ 16 lei

D E S E R T
Papanasi cu smantana si dulceata

de fructe de padure  30 lei
130/60/60g

Clatite cu crema de ciocolata sau
dulceata de fructe de padure  22 lei

150g

Crema de zahar ars 24 lei
200g

Placinta cu mere sau branza  22 lei
150g

★ ⍟ ●
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