Comfortby Food
VT

Conceptul de Comfort Food se referă la felurile de mâncare care îţi oferă împlinire
sufletească, un sentiment de nostalgie şi confort psihologic. Sunt acele mici plăceri
vinovate, simple și gustoase, pe care le adorăm cu toţii.
Aceste mâncăruri ne trezesc amintiri, poate din copilărie sau vacanţe, ne reamintesc
de rude sau prieteni. Sau poate pur şi simplu ne dau senzația de bine.

APERITIVE
Bruschette mixte ( roşii, ulei de măsline extravirgin,
usturoi, chilli şi oregano| piept de raţă afumat cu
cremă de hrean | cremă de brânză cu piper verde |
pancetta cu piper şi rucola)

350 g

29 lei

200/220 g

85 lei

380 g

33 lei

120/200 g

32 lei

Salată cu ton (ton roşu în crustă de susan negru,
salată verde, rucola, morcovi şi dovlecei la grătar,
ardei, porumb, ou poşat, dressing citronette)

80/250 g

38 lei

Salată cu pui (pui la grătar, bacon crocant, salată
verde, porumb, crutoane, sos de susan)

140/250 g

35 lei

Ciorbă ţărănească de văcuţă

350 g

27 lei

Supa casei cu inspiraţie asiatică (piept de pui, ciuperci
Champignon, ghimbir, lapte de cocos, lime, lemongrass)

350 g

29 lei

Supă cremă de roşii cu busuioc

350 g

24 lei

Spaghetti alla Carbonara preparate în stil clasic italian

300 g

35 lei

Penne all’ Arrabbiata cu sos de roşii, chilli, usturoi,
măsline verzi şi capere

300 g

33 lei

Paccheri Quattro Formaggi

300 g

40 lei

Risotto cu legume şi şofran

380 g

41 lei

Taglierini cu roşii cherry şi creveţi

550 g

49 lei

Platou pentru 2 persoane cu mezeluri şi brânzeturi
italiene
Platou oriental (humus făcut în casă, iaurt cu chilli,
salată de vinete cu tahini, lipie)
Pui crocant cu salată Coleslaw şi dulceaţă de ardei iute

SUPE/ CIORBE

PASTE/RISOTTO

FELURI PRINCIPALE
Şniţel Karadjordje servit cu sos tartar şi cartofi prăjiţi

230/80/150 g

52 lei

Coaste de porc cu rondele de cartofi dulci copţi la
cuptor, salată Coleslaw

450/120/120 g

55 lei

Cotlet de porc preparat la grătar cu ierburi
mediteraneene, sos Tzatziki şi cartofi wedges

180/200/60 g

48 lei

Piept de raţă cu sos de zmeură, piure de păstârnac şi
chips din cartofi dulci

220/70/120 g

65 lei

100 g

19 lei

Ton roşu la grătar cu sos Salmoriglo, servit cu peperonata

200/150 g

82 lei

Insanity Burger (cu carne de vită, brânză Cheddar,
sos cu bacon, ketchup, salată verde, castraveţi muraţi,
ceapă, roşii), servit cu cartofi prăjiţi

200/500 g

48 lei

Tagliata de vită de Galicia (maturată minim 30 de zile)
la grătar, cu rucola, parmezan şi roşii cherry

200/100 g

85 lei

Salată asortată

150 g

10 lei

Salată de ardei copţi

130 g

12 lei

Salată cu rucola şi roşii cherry

130 g

10 lei

Papanaşi cu dulceaţă de afine şi smântână

210 g

24 lei

Lava cake cu îngheţată de fistic

170 g

25 lei

Creme Brulee cu vanilie de Madagascar

250 g

24 lei

Tartă cu ananas, servită cu ingheţată de vanilie

250 g

25 lei

Cupă cu îngheţată italiană făcută în casă - 4 globuri la
alegere (vanilie, fistic, alune de pădure, căpşuni, ciocolată)

220 g

28 lei

Doradă preparată în crustă de sare / la grill / la cuptor
cu roşii cherry, capere şi măsline, servită cu legume la
grătar (un peşte are aproximativ 400-600g)

SALATE

DESERT

Persoanele cu alergii sau restricţii alimentare sunt rugate să informeze ospătarul.

