
 

 

 

•   

PREPARATE TRADIȚIONALE 

• Platou tradițional rece – slănină, carnaț afumat, tobă, jumări, caș de vacă, brânză de oaie, 

ceapă roșie, roșii și castraveți.      2 pers – 900 g  40 RON   

4 pers –1800 g  75 RON 

• Platou tradițional cald – ceafă, coaste, cârnaț, ciolan și slănină cu macră servite cu sos rosa, 

muștar și cartofi copți.         2 pers – 900 g  60 RON 

4 pers –1800 g 110 RON 

• Mămaligă cu brânză de oi – servită cu creste de slănină.       20 RON 

• Plăcintă cu brânză de oaie – servită cu smântână.      18 RON 

• Pită cu slănină – servită cu ceapă.        12 RON 

• Mici – serviți cu muștar.      o bucata    4 RON 

• Sarmale – servite cu costiță, mămăligă și ardei iute ( disponibil în weekend )   23 RON  

 

SPECIALITATEA CASEI (450 g) 

• Mușchi de vită – servit cu cartofi piure, sos brun și ciuperci.     80 RON 

• Mușchiuleț de porc – servit cu cartofi copți și sos dijon.     48 RON 

• Ceafă țiganească – servită cu creste de slănină, rondele de ceapă, cartofi copți și sos de usturoi. 

 38 RON  

• Coaste de porc – servite cu cartofi copți și sos rosa.      34 RON 

• Rulou de pui cu legume – servit cu orez și sos chilly dulce.     28 RON 

• Pulpă de rață – servită cu varză roșie călită, cartofi piure și sos de fructe de pădure.  50 RON 

• Burger clasic – burger cu bacon și cașcaval afumat servit cu cartofi pai.   30 RON 

• Păstrăv – în crustă de mălai și mujdei de usturoi, servit cu mămăligă.    36 RON 

• Piept de pui – se poate servi cu orice garnitură din meniu.   200g  12 RON 

• Șnițel de pui – se poate servi cu orice garnitură din meniu.   200g  15 RON 

• Cașcaval pane – se poate servi cu orice garnitură din meniu.   200g  18 RON 

 

 

 

• Preparatele pot conține alergeni. Daca aveți cerințe alimentare speciale vă rugăm adresati-vă 

unui membru al personalului. 

  



 

 

 

 

CIORBE / SUPE (350 g) 

• Ciorbă țărănească de porc – servită cu smântână și ardei iute.    14 RON 

• Ciorbă tărănscă de vită – servită cu smântână și ardei iute.     14 RON 

• Ciorba zilei- întrebați ospătarul pentru detalii.       14 RON 

• Ciorbă de burtă – servită cu smântână și ardei iute.      15 RON 

• Supă de pui – servită cu tăieței.         12 RON 

 

SALATE (400 g) 

• Salată cu pui - salată, roșii, morcovi, piept de pui și dressing servită cu paine prajită.  16 RON  

• Salată cu telemea - castraveți, roșii, ceapă roșie, măsline, telemea și dressing.   18 RON 

PASTE (400 g) 

• Tagliatelle cu hribi – în sos de smântâna și parmezan.      30 RON 

• Spaghete carbonara – cu bacon în sos de smântănă, ou și parmezan.    20 RON  

• Pene cu legume arabiata (picante/ nepicante) – în sos de roșii cu legume și busuioc. 15 RON  

 

GARNITURI (200 g) 

 

• Cartofi copți/ pai/ piure.     6 RON 

• Orez cu legume.      8 RON 

• Papricas de hribi.     15 RON 

• Hribi sote.     12 RON  

• Legume la grătar.    10 RON  

• Mămăligă.      8 RON 

 

SALATE (200 g) 

• Salată mixtă de crudități (roșii, castraveți, varză).       6 RON 

• Salată de ceapă.            5 RON 

• Salată de murături.           6 RON 

 

 

 

❖ Preparatele pot conține alergeni. Daca aveți cerințe alimentare speciale vă rugăm adresati-vă unui 

membru al personalului. 



 

 

   

 

Pizza (450g) 

• Pizza Podină Resort - cu sos de roșii, mozzarella, salam picant, carnaț, ceapă roșie și ardei iute.  

             25 Ron 
 

• Pizza Quattro Stagioni - cu sos de roșii, mozzarella, bacon, ardei roșu, ciuperci, măsline. 

23 Ron 
 

• Pizza cu pui - cu sos de roșii, mozzarella, puiși porumb.     22 Ron 
 

• Pizza Quattro Formaggi - cu sos alb, mozzarella, parmezan, gorgonzola și caș afumat. 22 Ron 
 

• Pizza Prosciutto e Funghi - cu sos de roșii, mozzarella, suncăși ciuperci.   20 Ron 
 

• Pizza Vegetariană - cu sos de roșii, mozzarella, ardei, măsline, ciuperci, porumb și ceapă roșie. 

18 Ron 
 

• Pizza Carlos–cu sos de roșii, mozzarella, caș afumatșisalam.     20 Ron 
 

 
 

• Piadina – blat de pizza, mozzarlla , unt aromatizat cu stuuroi si verdețuri.  300 g 15 Ron 
 

• Baghete – blat de pizza răsicit, umplut cu mozzarella și bacon   300 g 16 Ron 
 

• Calzone - pizza împăturită- orice pizza din menu poate deveni calzone. 

 

 

Extra (30g) 

 

• Șuncă, salam, pui,mozzarella, bacon, slănină, cârnaț.     4 Ron 

• Ardei,ardei iute, ceapă, măsline, porumb, ciuperci, roșii.    3 Ron 

 

SOSURI (50 g) 

 

• Sos dijon       6 Ron 

• Sos de hribi       8 Ron 

• Ketchup/ maioneză/ muștar  4 Ron 

• Sos rosa/ sos usturoi  3 Ron 

• Smântână    3 Ron 

• Ardei iute       1,5 Ron 

 

❖ Preparatele pot conține alergeni. Daca aveți cerințe alimentare speciale vă rugăm adresati-vă unui 

membru al personalului. 


