À LA CARTE MENU
Antreuri reci / Cold starter

Terine de Foie Gras servite cu gem de smochine și biscuit de migdale 150 gr.

42 Lei

Foie Gras Terine served with fig jam and almond biscuit 150 gr.

Tartar de cerb cu trufe negre românești, ceapă în jar și gel de usturoi negru 200 gr.

55 Lei

Deer tartar with Romanian black truffles, smoked onion and black garlic 200 gr.

Tartar de somon cu infuzie de lemongrass 200 gr.

45 Lei

Salmon tartar with lemongrass infusion 200 gr.

Ton roșu în sos malaezian servit cu salată de fructe exotice 200 gr.

48 Lei

Red tuna in Malaysian sauce served with exotic fruit salad 200 gr.

Platou Ogor Folcloric 500 gr.
Platou tradițional cu slăninuță, cârnați afumați, tobă de porc,
selecție de brânzeturi, roșii, ceapă roșie și ardei iute.
*Produsele din carne sunt preparate de casă.
Traditional Folk Field Platter 500 gr.
Traditional platter with fresh Roamanian bacon, smoked sausages and drum,
selection of cheeses, tomatoes, red onion and chili pappers
*Homemade pork products

42 Lei

À LA CARTE MENU
Antreuri Calde/ Warm Starters

Creveți Black Tiger tempura, gel de lămâie,
cremă de avocado și chips de crevete 200 gr.

39 Lei

Black Tiger tempura Shrimps, lemon jelly,
avocado cream and shrimp chips 200 gr.

Bulz servit cu jumări dezhidratate și ceapă murată 350 gr.
Bulz served with dehydrated porc cracklings and pickled onions 350 gr.

32 Lei

À LA CARTE MENU
Supe/ Soups

Chowder cu creveți și porumb 300 gr.

32 Lei

Corn Chowder with shrimps 300 gr.

Gulaș de vită 300 gr.

24 Lei

Beef goulash 300 gr.

Supă cremă de hribi servită cu biltong de vânat 300 gr.
Porcini mushrooms cream soup served with hunting biltong 300 gr.

24 Lei

À LA CARTE MENU
Paste şi risotto/ Pasta and risotto

Aglio olio e pepperoncino 350 gr.

28 Lei

Aglio olio e pepperoncino 350 gr.

Paste de casă cu sos alb și creveți 350 gr.
Homemade pasta with white sauce and shrimps 350 gr.

38 Lei

Paste de casa Alfredo cu sos tomat și piept de pui 350 gr.
Alfredo Homemade pasta with tomatoes sauce and chicken breast 350 gr.

32 Lei

Ravioli cu foie gras și nuci, sos de șofran și merișoare 350 gr.

48 Lei

Foie Gras ravioli with nuts, saffron sauce and cranberries 350 gr.

Risotto cu trufe, hribi și biltong de vânat 350 gr.
Black truffle risotto, porcini mushrooms and hunting biltong 350 gr.

36 Lei

À LA CARTE MENU
Preparate din peşte/ Fish Dishes

Somon cu broccoli baby, sponge de lămâie,
iaurt dezhidratat și ou poche 350 gr.

48 Lei

Salmon with baby broccoli, lemon sponge,
dehydrated yoghurt and poached egg 350 gr.

Ton roșu, piure de soia verde cu Wasabi, compot de legume și fructe 350 gr.

52 Lei

Red tuna, green soy puree with wasabi, canned vegetables and fruits 350 gr.

Biban cu sumac, sparanghel verde, sponge de kalamata și spumă de usturoi 350 gr.
Sea Bass with sumac, green asparagus, kalamata sponge and garlic foam 350 gr.

52 Lei

À LA CARTE MENU
Preparate din porc/ Pork Dishes

Mușchiuleț de porc în crustă de cafea servit cu
terină de cartofi cu parmezan 350 gr.

39 Lei

Pork tenderloin in coffee crust, served with
patatoes parmesan terine 350 gr.

Sărmăluțe de vânat, mămăliguță cu trufe,
smântână și pudră de ciolan 300 gr.
Wild boar and deer Cabbage rolls, truffles polenta,
sour cream and pork knuckle powder 300 gr.

39 Lei

À LA CARTE MENU
Preparate din pasăre/ Chicken Dishes

Coq Au Vin 350 gr.
(Pui de fermă, sponge de porumb, piure de țelină,
ceapă roșie marinată, ciuperci Shiitake, legume baby)

45 Lei

(Farm chicken, corn sponge, celery puree, marinated onion,
Shiitake mushrooms, baby vegetables).

Piept matur de rață alături de cartofi dulci cu
cinci arome și sos de cireșe sălbatice 350 gr.

45 Lei

Duck breast with five flavors sweet potatoes and
wild cherry sauce 350 gr.

Piept de pui în crustă de parmezan servit cu
guacamole și ou poche 350 gr.
Chicken breast in parmesan crust served with
guacamole and poached egg 350 gr.

39 Lei

À LA CARTE MENU
Preparate de vită/ Beef Dishes

Ribeye steak, cremă de cartofi, stock de vită cu trufe 350 gr.

89 Lei

Ribeye steak, mashed potatoes, beef stock with truffles 350 gr.

Steak de vită servit cu chutney de gogonele și cartofi fondanți 350 gr.

89 Lei

Beef steak served with pickled tomatoes chutney and fondant potatoes 350 gr.

T-bone alături de cartofi Noisette și sos de ghebe 650 gr.
T-bone with Noisette potatoes and honey agaric sauce 650 gr.

115 Lei

À LA CARTE MENU
Salate/ Salads

Salată cu piept de fazan afumat și castane 300 gr.

29 Lei

Smoked pheasant breast salad with chestnuts 300 gr.

Salată Caesar cu pui 300 gr.

29 Lei

Caesar salad with Chicken 300 gr.

Salată Caesar cu vită 300 gr.

39 Lei

Caesar salad with Beef 300 gr.

Salată Caesar cu creveți 300 gr.
Caesar salad with Shrimps 300 gr.

39 Lei

À LA CARTE MENU
Deserturi/ Desserts

Golfer’s Cake 150 gr.
(Minge de golf din ciocolată albă umplută cu ganache de
ciocolată și fructe, pudră de fistic și iaurt deshidratat.)

26 Lei

(White chocolate golf ball stuffed with chocolate ganache and fruits,
green pistachios powder and dehydrated yogurt.)

Tiramisu amaretti 200 gr.

22 Lei

Tiramisu amaretti 200 gr.

Mousse de ciocolată, cremă alune de pădure și krantz de alune 150 gr.

22 Lei

Chocolate mousse, hazelnut cream and hazelnut krantz 150 gr.

Tort de ciocolată 200 gr.
Chocolate cake 200 gr.

28 Lei

Terine de Foie Gras servite cu gem de smochine și biscuit de migdale
Tartar de cerb cu trufe negre românești, ceapă în jar și gel de usturoi negru
Tartar de somon cu infuzie de lemongrass
Ton roșu în sos malaezian servit cu salată de fructe exotice
Platou Ogor Folcloric
Creveți Black Tiger tempura, gel de lămâie, cremă de avocado și chips de crevete
Bulz servit cu jumări dezhidratate și ceapă murată
Chowder cu creveți și porumb
Gulaș de vită
Supă cremă de hribi servită cu biltong de vânat
Aglio olio e pepperoncino
Paste de casă cu sos alb și creveți
Paste de casa Alfredo cu sos tomat și piept de pui
Ravioli cu foie gras și nuci, sos de șofran și merișoare
Risotto cu trufe, hribi și biltong de vânat
Somon cu broccoli baby, sponge de lămâie, iaurt dezhidratat și ou poche
Ton roșu, piure de soia verde cu Wasabi, compot de legume și fructe
Biban cu sumac, sparanghel verde, sponge de kalamata și spumă de usturoi
Mușchiuleț de porc în crustă de cafea servit cu terină de cartofi cu parmezan
Sărmăluțe de vânat, mămăliguță cu trufe, smântână și pudră de ciolan
Coq Au Vin
Piept matur de rață alături de cartofi dulci cu cinci arome și sos de cireșe sălbatice
Piept de pui în crustă de parmezan servit cu guacamole și ou poche
Ribeye steak, cremă de cartofi, stock de vită cu trufe
Steak de vită servit cu chutney de gogonele și cartofi fondanți
T-bone alături de cartofi Noisette și sos de ghebe.
Salată cu piept de fazan afumat și castane
Salată Caesar cu pui
Salată Caesar cu vită
Salată Caesar cu creveți
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Golfer’s Cake
Tiramisu amaretti
Mousse de ciocolată, cremă alune de pădure și krantz de alune
Tort de ciocolată

LUPIN

SEMINȚE

PEȘTE

MOLUȘTE

GLUTEN

În cazul în care sunteți intolerant/ alergic la un ingredient,
înainte de a comanda orice preparat din meniul nostru
consultați lista cu ingredientele conținute de preparate și/
sau întrebați personalul.

CRUSTACEE

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR
Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni!



































 
 
 



 

Foie Gras Terine served with fig jam and almond biscuit
Deer tartar with Romanian black truffles, smoked onion and black garlic
Salmon tartar with lemongrass infusion
Red tuna in Malaysian sauce served with exotic fruit salad
Traditional Folk Field Platter
Black Tiger tempura Shrimps, lemon jelly, avocado cream and shrimp chips
Bulz served with dehydrated porc cracklings and pickled onions
Corn Chowder with shrimps
Beef goulash
Porcini mushrooms cream soup served with hunting biltong.
Aglio olio e pepperoncino
Homemade pasta with white sauce and shrimps
Alfredo Homemade pasta with tomatoes sauce and chicken breast
Foie Gras ravioli with nuts, saffron sauce and cranberries
Black truffle risotto, porcini mushrooms and hunting biltong
Salmon with baby broccoli, lemon sponge, dehydrated yoghurt and poached egg
Red tuna, green soy puree with wasabi, canned vegetables and fruits
Sea Bass with sumac, green asparagus, kalamata sponge and garlic foam
Pork tenderloin in coffee crust, served with patatoes parmesan terine
Wild boar and deer Cabbage rolls, truffles polenta, sour cream and pork knuckle powder
Coq Au Vin
Duck breast with five flavors sweet potatoes and wild cherry sauce
Chicken breast in parmesan crust served with guacamole and poached egg
Ribeye steak, mashed potatoes, beef stock with truffles
Beef steak served with pickled tomatoes chutney and fondant potatoes
T-bone with Noisette potatoes and honey agaric sauce
Smoked pheasant breast salad with chestnuts
Caesar salad with Chicken
Caesar salad with Beef
Caesar salad with Shrimps
Golfer’s Cake
Tiramisu amaretti
Chocolate mousse, hazelnut cream and hazelnut krantz
Chocolate cake
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TREE NUTS

















 

 


 







LUPINE

SEEDS

FISH

SEAFOOD

PRAWN

If you are intolerant/ allergic to an ingredient, before you
order anything prepared from our menu see the list of ingredients
contained in preparations or ask the staff.

GLUTEN

CONSUMER WARNING
Some products from our menu may contain allergens!
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