
Merlot e despre dragoste pentru gust.

Gustul acela pe care nu știi să îl explici, dar îl simți și îl iubești. Gustul care 
te face să vrei mai mult și să te întorci de fiecare dată. Gustul pe care nu îl 

împarți cu nimeni, dar mereu îl savurezi cu cineva drag alături.

Ne bucurăm că ești azi aici !





STARTERS

Tartar de vită cu unt de trufe și perle de oțet balsamic  180g 57 lei
mușchi vită, capere, pastă de trufe

Tartar de ton roșu cu avocado și icre de somon 160g 55 lei
ton file, avocado, semințe susan, sos soia

Terină din ficat de rață cu cireșe și brioșă de spanac  200g  55 lei
ficat de rață îndopată, coniac, nucșoară

Ficat de rață cu mere caramelizate și piure de căpșuni  200g  68 lei
ficat de rață îndopată, unt, coniac, zahăr brun

Burrata cu  busuioc și  roșii cherry cu măsline  250g  46 lei
burrata, roșii cherry, busuioc, fulgi de migdale

Salată cu piept de pui  300g  29 lei
salată proaspătă, piept de pui, semințe susan, parmezan

Trio tapas
 200g  21 leicremă de unt cu cocos, hummus, cremă de anghinare, 

pudră de cocos, cremă de brânză, turmeric, unt, chimion, naut

Prosciutto Parma cu Parmeggiano Reggiano 
și oțet balsamic de Modena  150g 55 lei
șuncă de Parma, Parmeggiano Reggiano, cremă de oțet balsamic 



SUPE

Cremă de hribi și cubeti de foie gras  300ml 28 lei
hribi, pastă de trufe, ficat de rața îndopată

Cremă de roșii cu burrata și busuioc  250ml/150g 32 lei
roșii cuburi, busuioc, burrata 

Supă de pește și fructe de mare  400ml 63 lei
calamari, sepie, creveți, pește undițar, scoici, usturoi

Minestrone  300ml 21 lei
bacon, legume, parmezan, busuioc

Supă de cocos de munte cu tăiței de casă și ou poșat 
 300ml 19 lei

cocos de munte, tăiței, ou



PASTE ȘI RISOTTO

Spaghetti carbonara  300g 35 lei
paste proaspete, pancetta, ou, parmezan

Tagliatelle cu hribi și trufe  300g 37 lei
paste proaspete, hribi, trufe, ulei de trufe

Ravioli umpluți cu mozzarella de bivoliță  250g 37 lei
paste umplute, roșii cherry busuioc, ulei de măsline, usturoi

Linguine cu fructe de mare  350g 57 lei
sepie, calamari, scoici, creveți, vin alb, usturoi, unt

Risotto milanese cu pulpă de rață confiată și hribi  350g 47 lei
orez arborio, șofran, hribi, pulpă de rață confiată, vin alb

Risotto cu fructe de mare  350g 59 lei
orez arborio, sepie, calamari, creveți, midii, vin alb



PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE

Platou de pește și fructe de mare cu legume crocante 
și risotto milaneze  

1,3kg
2 persoane 270 lei

orez arborio, dovlecel, ardei gras, sparanghel, calamari, red mullet, scoici, sepie, creveți

Ton file cu piure de mazăre, și dovlecel marinat  300g 67 lei
ton file, mazăre, zuchini, mentă

Somon file cu linte neagră și morcovi sote  350g 63 lei
somon file, linte neagră, morcovi, coniac

Red mullet cu spanac sote și cartofi dauphinoise 
cu sos de scoici  350g 65 lei
file de barbun roșu, spanac frunze, midii, vin alb, usturoi

 Calcan la cuptor  per 100g 25 lei
cartofi, roșii, măsline, rozmarin, vin alb



PREPARATE DE BAZĂ

Pasăre
Piept de rață cu sos de cireșe, cartofi piure și morcovi copți  350g 67 lei
piept de rață, cireșe, cartofi, unt, morcovi, zahăr brun

Pulpă de rață confiată cu varză roșie, cartofi Dauphinoise 
și mere caramelizate  400g 53 lei
varză roșie, afine, mere verzi, coniac, zahăr brun

Piept de pui cu hribi și cartofi noi  350g 48 lei
piept de pui, prosciutto, sparanghel, sfeclă roșie, unt, smântână, pastă de trufe

Coq au vin  350g 48 lei
cocos de munte, vin roze, cartofi, brocoli, morcovi, urechi de lemn



Vită
Mușchi de vită cu ficat de rață, rosti de cartofi 
cu bacon și sparanghel  350g 150 lei
mușchi de vită angus, ficat de rață, trufe, vin Porto

 Mușchi de vită cu ciuperci și brocoli  350g 120 lei
mușchi de vită angus, ciuperci champignon, smântână, taleggio,

Vrăbioară de vită cu piure de cartofi cu trufe, 
sparanghel și sos lambrusco  350g 120 lei
vrăbioară de vită angus, cartofi, pastă de trufe, lambrusco roșu, miere de albine

Obrăjori de vită în sos de vin și piure de cartofi cu ardei copți  350g 51 lei
obraz de vită, ardei copt, cartofi, vin roșu, țelină, morcovi

Porc
Ceafă de porc cu legume la cuptor și spumă de păstârnac  350g 45 lei
ceafă de porc, morcovi, dovlecel, păstârnac, nucșoară, sfeclă roșie

Mușchiuleț de porc cu alune de pădure, 
linte neagră și gălbiori sote  350g 48 lei
mușchiuleț de porc, alune de pădure, ou, linte neagră, usturoi, gălbiori, unt



PREPARATE LA JOSPER

Antricot de vită jack creek per 100g crud
minim 300g 39 lei

Vrăbioară de vită  
per 100g crud
minim 300g 39 lei

Mușchi de vită  
per 100g crud
minim 200g 41 lei

Cut of the day preț stabilit zilnic per 100g/produs
pentru detalii întrebați chelnerul dvs. diferite tipuri de carne selectate de bucătarul nostru

Ceafă mangaliță 
 per 100g 21 lei

Piept de pui supreme  220g 35 lei



GARNITURI

Hribi sote  150g 27 lei
hribi, praz, coniac, smântână

Spanac sote  100g 23 lei
frunze de spanac, unt, usturoi

Orez cu unt și parmezan  220g 16 lei
orez arborio, vin alb, ceapă esalot, unt, parmezan

Legume la cuptor   200g 18 lei
morcovi, dovlecel, măr verde, ceapă roșie, porumb

Sparanghel sote  150g 32 lei
sparanghel, unt, mentă

Cartofi copți cu rozmarin  200g 16 lei
cartofi, rozmarin, usturoi



SALATE

Salată de rucolla cu roșii cherry 120g 19 lei
salată de rucola, roșii cherry, parmezan

Salată verde  120g 12 lei
salată verde, lămâie, ulei de măsline, usturoi

Salată de sezon  150g 15 lei
conținut în funcție de sezon



DESERT

Tartă englezească cu cireșe  200g 19 lei
cireșe, unt, faină, înghețată

Lapte de pasăre  150g 16 lei
lapte, ou, baton vanilie, zahăr

Moelleux au chocolat  150g 25 lei
ciocolată neagră, ou, faină, fructe de pădure, înghețată

Profiterol  150g 23 lei
ouă, faină, unt, baton vanilie, frișcă naturală, ciocolată, înghețată

Chocolate Desire cu sos de ciocolată albă  150g 25 lei
ciocolată neagră, ciocolată albă, frișcă animală, ou

Platou de brânzeturi maturate  150g 53 lei
miere, nuci, parmezan, gorgonzola, taleggio



MENIU VEGETARIAN

Trio tapas vegetarian (humus, salată de vinete, cremă de anghinare)  200g 21 lei
conține: năut, chimen, lămâie, anghinare, unt, cremă de brânză fină

Burrata cu roșii cherry  250g 46 lei
burrata, roșii cherry, busuioc, fulgi de migdale

Cremă de hribi  300ml 26 lei
hribi de pădure, usturoi, ulei de trufe

Minestrone  300ml 21 lei
legume proaspete, busuioc, usturoi

Tagliatelle cu hribi  300g 37 lei
paste proaspete, unt, hribi, ulei de trufe, parmezan

Risotto cu șofran și anghinare  350g 37 lei
orez arborio, hribi, unt , parmezan, șofran, anghinare

Halloumi la grill cu legume coapte  150/150g 35 lei
brânză halloumi, morcovi, salote, porumb, sfeclă roșie



Desert

Tartă englezească cu cireșe  200g 21 lei
cireșe, unt, zahăr, scorțișoară, smântână, ou, faină

Tort raw vegan  125g 25 lei
mix de semințe, a une caju, ulei de cocos, miere, afine





ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR

Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni. 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 unității.

a se verifica lista de alergeni

din produs congelat

LISTĂ ALERGENI:

Cereale care conțin gluten
 (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora);

Crustacee și produse derivate;
Oua și produse derivate;
Pește și produse derivate;

Arahide și produse derivate;
Soia și produse derivate;

Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus Communis L.), alone de pădure (Corylus Avellana), 

nuci (Juglans Regia), anacarde ( Anacardium Occidentale), nuci Pecan ( Carya ILLInoiesis(Wangenh.) K.Koch),
 nuci de Brazilia ( Bertholletia Excelsa), fistic (Pistacia Vera), 

nuci de Macadamia și nuci OueensLand ( Macadamia Ternifolia) și produse derivate;
Țelină și produse derivate;
Muștar și produse derivate;

Semințe de susan și produse derivate;
Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/litru;

Lupin și produse derivate;
Moluște și produse derivate.


