


“Anybody can make
you enjoy the first 
bite of a dish, 
but only a real chef 
can make you enjoy 
the last.

Program Restaurant: Mic dejun 7:30-10:30 | Prânz și Cină: 12:30-21:00 | Ultima comandă: ora 20:30
Room Service: Specialitățile a la carte vor fi servite de la 12:30 la 20.30 apelând numărul de telefon 
1728. 

Restaurant Program: Breakfast 7:30-10:30 | Lunch and Dinner: 12:30-21:00 | Last order: 20:30
Room Service: A la carte specialities will be served from 12:30 until 20.30. Please call 1728.



“Food is for eating,
good food is to be
enjoyed

ANTREURI
APPETIZERS

250 g - 69 Lei

350 g - 79Lei

Carpaccio Argentina cu rucola și parmezan
Beef carpaccio with rocket and parmesan cheese 
(10, 12, 15)

Salată Altitude cu foie gras, nuci, afine și coacăze 
Altitude salad with foie gras, walnuts, bluberries and red currants 
(5, 15)

Salată Elegance cu brânză de capră în tempura, 
crispy bacon, seminţe de pin și măr verde
Elegance salad with tempura goat cheese, crispy 
bacon, green apples and pine nuts 
(10, 12)

300 g - 58 Lei

Duet Asiatic cu sushi de somon cu avocado și inele de calamar
Asian Duet with sushi of salmon and crispy squid rings
(1,4,8,9,13 ,15 )

250 g - 48 Lei

Platou de brânzeturi internaţionale
International cheese platter
(1, 10) 300 g - 49 Lei

Salată Cezar cu piept de pui fermier 
Cezar salad with Chicken breast
(9, 10, 15) 300 g - 49 Lei

Caracatiţă la grătar cu cartofi zdrobiţi și măsline Kalamata 
Grilled octopus with smashed potatoes and olives
(3, 10, 15) 250 g - 79 Lei



SUPE
SOUPS

Supă de raţă cu tăiţei de casă
Duck soup with homemade noodles 
(1, 9, 11, 15)

300 g - 28 Lei

Ciorbă ţărănească de văcuţă 
Beef soup, countryside recipe 
(1, 10, 11, 15)

300 g - 25 Lei

Crema zilei
Soup of the day
(10, 11)

300 g - 22 Lei

“Happiness
is a hot soup
on a cold day



FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE

Porc Ardelenesc cu mix de ciuperci sălbatice și cimbru proaspăt
Transylvanian pork with a mix of wild mushrooms and fresh thyme 
(10)

150 / 200g - 62 Lei

Sea-bass sălbatic cu vongole, sparanghel, cartofi noi și sos de vin alb 
Wild sea-bass with spinach, vongole, baby potatoes and white wine sauce
(10)

150/ 200/ 20 g - 159 Lei

 Piept de pui fermier cu cartofi zdrobiți, morcovi, ceapă dulce, năut și sos de hribi 
Chicken breast with crushed potatoes, carrots, sweet onion,
chickpeas and wild mushrooms sauce 

(10, 15) 150/ 200/ 20 g - 49 Lei

Somon teriyaki cu piure de mazăre, cartofi sote și duet de morcovi 
Teriyaki salmon with pea puree, baby onion and sautéed potatoes
(4, 10)

150/ 200 g - 89 Lei

Grădină într-o farfurie - sote de rădăcinoase cu feta, 
broccoli, rodii și reducţie de sfeclă
Mix Vegetables Sote with feta cheese and pomegranate
(10) 400 g - 52 Lei

Cotlet berbecuţ Irlanda cu sos de mentă, fasole bob, 
Pommes Duchess și sos de vin roșu
Irish lamb cutlets with broad beans, Pommes Duchess & Red wine
(10, 12, 15) 250 / 200/ 20 g - 149 Lei

“There is no
sincerer love than 
the love of food.



FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE

Pulpă de raţă confiată, piure de cartofi aromatizat cu trufe,
sfeclă roșie coaptă și sos de vin 
Duck leg confit with mashed potatoes, truffle and baked red beetroot

150 / 200 g - 74 Lei

200 / 180 g - 65 Lei

150 g - 39 Lei

(10, 15)

Burger Altitude
Burger de vită cu brânză Cheddar, bacon și cartofi prăjiţi 
Altitude Burger
Beef burger with Cheddar cheese, bacon and french fries
(1, 9, 10, 15)

Șniţel de pui fermier în panko 
Organic chicken schnitzel
(1, 9, 15)

Șniţel Vienez cu cartofi zdrobiţi și crudităţi 
Veal schnitzel with crushed potatoes
(10, 15) 200 / 150 g - 65 Lei

Tagliata de vită - Antricot Argentina cu rucola, cartofi sote, roșii cherry și parmezan 
Beef tagliata with rucola salad, potatoes, cherry tomatoes and parmesan cheese
(10, 12, 15)

50 / 200/ 20 g - 119 Lei



“Garnishes must
be matched like 
tie to a suit!

GRĂTAR
GRILL

Piept de pui fericit la grătar
Grilled chicken breast 
(15)

150 g - 39 Lei

Ceafă de porc românească
Grilled traditional pork
(15)

150 g - 39 Lei

Pulpe de pui dezosate la grătar
Grilled boneless chicken legs
(15)

150 g - 29 Lei

180/ 20 g - 129 Lei

Mușchi de vită Argentina cu sos Bearnaise 
Fillet Steak with Bearnaise sauce 
(9, 15)

Antricot de vită Argentina cu sos Bearnaise 
Ribeye Steak with Bearnaise sauce 
(9, 15)

200/ 20 g - 129 Lei

Tomahawk Black Angus SUA, cartofi cu trufe, mix de frunze și sos Bearnaise 
(cu precomandă minim 6 ore)
Tomahawk Black Angus USA with fries, mixed leaves and Bearnaise sauce 
with preorder of minimum 6 hours 
 (1, 10, 15)

750 g - 550 Lei



GARNITURI
GARNISHES

Legume la grătar
Grilled vegetables 

200 g - 19 Lei

Cartofi prăjiţi cu trufe și parmezan
French fries with truffles and parmesan cheese
(1, 10, 15)

200 g - 22 Lei

Orez cu ciuperci și legume
Rice with mushrooms and vegetables 
(1, 10)

200 g - 17 Lei

Cartofi prăjiţi 
French fries 

200 g - 17 Lei

Sparanghel la grătar
Grilled asparagus

200 g - 25 Lei

“Garnishes must
be matched like 
tie to a suit!



SALATE
SALADS

Salată de roșii cherry, rucola și parmezan
Cherry tomatoes and rocket salad with parmesan cheese 
(10)

250 g - 28 Lei

Salată mixtă:
salată verde, roșii, castravete și ardei gras
Mixed salad:
green salad, tomatoes, cucumbers and red peppers 

200 g - 17 Lei

Salată de varză
Cabbage salad 

200 g - 15 Lei

Salată de murături asortate
Mixed pickled vegetables 

200 g - 17 Lei

Salată de ardei kapia în oţet cu usturoi și pătrunjel 
Red pepper salad with garlic and parsley

200 g - 15 Lei

“A salad is not
a meal. It is a style.



DESERTURI DE CASĂ
HOMEMADE DESSERTS

150/ 40 g - 25 Lei

120/ 80 g - 25 Lei

150/ 100 g - 25 Lei

150 g - 20 Lei

Tartă cu afine și îngheţată de vanilie
Blueberry tart with vanilla ice-cream
(1, 9, 10, 15)

Tartă de lămâie cu sorbet de căpșuni
Fresh lemon tart with strawberry sorbet
(1, 9, 10, 15)

Papanași cu smântână și dulceaţă
Homemade traditional donuts with sour cream and jam 
(1, 9, 10)

Clătite cu miere și nuci
Pancakes with honey and walnuts
(1, 9, 10)

Brownie cu îngheţată de vanilie
Homemade brownie with vanilla ice-cream
(1, 9, 10)

150/ 20 g - 25 Lei

Îngheţată asortată
Assorted ice-cream
(1, 9, 10)

150/ 20 g - 25 Lei

“There is no better way
to bring people together 
than with desserts.



Penne Bolognese cu vită Black Angus România 
Penne Bolognese with Romanian Black Angus beef 
(9, 10, 15)

200 g - 25 Lei

MENIU PENTRU COPII
KIDS MENU

Șniţel de pui fermier în panko
Organic chicken schnitzel
(1, 9, 10, 15)

150 g - 20 Lei

Șniţel Vienez cu vită România
Wiener schnitzel with Romanian beef
(1, 15)

200 g - 38 Lei

Cașcaval pane pregătit în casă
Homemade grilled cheese
(1, 9, 10)

150 g - 29 Lei

Mini-pizza Prosciutto e Funghi
(1, 10)

200 g - 35 Lei

Mini-pizza Margherita 
(1, 10)

200 g - 35 Lei



*ALERGENI ALIMENTARI
* Food Alergens

1. Gluten/ Gluten
2. Crustacee/ Crustacens
3. Moluște/ Mollusks
4. Pește/ Fish
5. Alune/ Peanuts
6. Lupin/ Lupin
7. Alune de copac/ Tree nuts
8. Soia/ Soybeans
9. Ouă/ Eggs
10. Lapte/ Milk
11. Ţelină/ Celery
12. Muștar/ Mustard
13. Susan/ Sesame
14. Dioxid de sulf/ Sulphur dioxide
15. Preparate din produse congelate/ From frozen products

Alergeni prezentaţi în ANEXA II a Regulamentului (UE) nr. 1169/ 2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului, din 25 octombrie 2011, privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare.

Allergens listed in Annex II to Regulation (EU) no. 1169/ 2011 of European Parliament and of the Council 
from 2011, October 25th concerning the notification of consumers about food information.




