“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: 12:30-23:00 | Ultima comandă: ora 22:30
Room Service: Specialităţile à la carte vor fi servite de la 12:30 la 22:30, apelând numărul de telefon 1728.
Restaurant Program: Breakfast 7:30-10:30 | Lunch and Dinner: 12:30-23:00 | Last order: 22:30
Room Service: À la carte specialities will be served from 12:30 until 22:30. Please call 1728.

ANTREURI
APPETIZERS
Terină de foie gras, brioșă de casă, dulceaţă de ceapă și ciocolată neagră
Foie gras terrine, brioche bread, onion chutney and dark chocolate
150 g - 89 Lei
(1, 9, 12)
Carpaccio Argentina cu mix de frunze și roșii colorate
Beef carpaccio with leaf mix and colored tomatoes
(10, 12, 15)

250 g - 69 Lei

Salată Altitude cu foie gras, nuci, afine și coacăze
Altitude salad with foie gras, walnuts, blueberries and red currants
(10, 12)

350 g - 89 Lei

Salată Elegance cu avocado, legume proaspete și dressing de muștar
Elegance salad with avocado, fresh vegetables and mustard dressing
(12)

300 g - 55 Lei

Duet Asiatic cu sushi de somon cu avocado și creveţi în tempura
Asian Duet with sushi of salmon with avocado and shrimp in tempura
(1, 2, 4, 8, 9, 15)

250 g - 55 Lei

Brânzeturi Românești și Delicatese Iberice (2 persoane)
Romanian Cheese and Spanish Iberian meats (2 persons)
(1, 10, 11)
Somon Gravlax cu mix de frunze, dressing de muștar și măr verde
Gravlax salmon with leaf mix, mustard dressing and green apple
(4, 12, 15)

350 g - 169 Lei

150 g - 59 Lei

Platou de Brânzeturi Fine Românești cu biscuiţi și dulceaţă de ceapă
Romanian Cheese Plate with biscuits and homemade onion chutney
(1, 10)

300 g - 69 Lei

Mix de frunze, quinoa, avocado și smochine
Quinoa salad with avocado, fresh figs and leaf salad mix
(12)

300 g - 59 Lei

Caracatiţă la grătar cu pommes duchesse și măsline Kalamata
Grilled octopus with pommes duchesse and Kalamata olives
(4, 10)

250 g - 89 Lei

“Happiness

is a hot soup
on a cold day.

SUPE
SOUPS
Supă de raţă cu tăiţei de casă
Duck soup with homemade noodles
(1, 9, 10, 15)
300 g - 28 Lei
Ciorbă ţărănească de văcuţă
Countryside beef soup
(11, 15)
300 g - 28 Lei

Ciorbă de fasole cu afumătură și tarhon
Bean soup with smoked pork and tarragon
(11)
300 g - 22 Lei
Crema zilei
Soup of the day
300 g - 22 Lei

“combination
Life is a
of
magic & pasta!

PASTE PROASPETE ȘI PIZZA
FRESH PASTA & HOMEMADE PIZZA
Linguine cu fructe de mare, usturoi și sos de roșii proaspete
Linguine with seafood, garlic and fresh tomato sauce
(1, 2, 3, 9)

300 g - 75 Lei

Tagliatelle Carbonara cu ouă, chives și pancetta
Tagliatelle Carbonara with eggs, chives and pancetta
(1, 9, 10)

300 g - 49 Lei

Penne cu sos de roșii proaspete și busuioc
Penne with fresh tomato sauce and basil
(1, 9)

300 g - 39 Lei

Gnocchi cu spanac, brânză Roquefort și nuci
Gnocchi with spinach, Roquefort cheese and walnuts
(1, 7, 10)

300 g - 45 Lei

Risotto cu dovleac, brânză Horezu și Trufe Negre
Butternut squash Risotto, with Horezu cheese and Black Truffles
(10)

300 g - 45 Lei

Pizza Altitude cu Brânzeturi Românești și Trufe Negre
Homemade Altitude pizza with Romanian cheese and Black truffles
(1, 10)

350 g - 65 Lei

Pizza Prosciutto Funghi
Homemade Prosciutto Funghi pizza
(1, 10)

350 g - 49 Lei

Pizza Margherita cu busuioc prospăt
Homemade margherita pizza with fresh basil
(1, 10)

350 g - 49 Lei

“sincerer
There is no
love than
the love of food.
FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE
Cotlet berbecuţ Irlanda cu piure de păstârnac și legume verzi
Irish lamb cutlets with parsley puree and green vegetables
(10)

350 g - 169 Lei

Porc Mangaliţă cu mix de ciuperci sălbatice și cimbru proaspăt
Mangalitsa pork with wild mushrooms and fresh thyme
(10, 15)

350 g - 105 Lei

Ficat viţel Black Angus cu reducţie de vin și chipsuri de păstârnac
Black Angus veal liver with red wine and parsnip chips
(10, 15)

300 g - 75 Lei

Piept de raţă glazurat, fenicul, sfeclă roșie și piure de păstârnac
Glazed duck breast with fennel, beetroot and parsnip puree
(10, 15)

350 g - 85 Lei

Pulpă de raţă confit, cartofi zdrobiţi și sfeclă roșie
Confit duck leg with crushed potatoes and roasted beetroot
(10)

300 g - 89 Lei

Sea bass sălbatic cu piure de păstârnac și sparanghel
Wild sea bass with parsley puree and asparagus
(4, 10)

350 g - 159 Lei

FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE

Halibut sălbatic cu smochine și reducţie de sfeclă roșie
Wild halibut with figs and beetroot reduction
(4, 10)

300 g - 155 Lei

Teriyaki Cod Negru Alaska cu piure de dovleac, broccoli tempura și
sfeclă roșie caramelizată
Teriyaki Alaska Black Cod with butternut squash, broccoli tempura and
caramelized beetroot
(1, 4, 10, 15)
300 g - 169 Lei

Vită Creekstone la foc încet, piure de cartof aromatizat și sos de vin
Slow cooked Creekstone beef with red wine and mashed potatoes
(10)

300 g - 179 Lei

Mușchi de Cerb cu piure de dovleac, smochine și ciocolată neagră
Venison Loin with butternut squash, figs and dark chocolate
(10, 15)
300 g - 149 Lei

Pui Fermier, cartofi cu trufe, fasole bob și sos de hribi
Organic Chicken, truffle potatoes, broad beans and mushroom sauce
(10)

350 g - 85 Lei

FEL PRINCIPAL
MAIN COURSE

Burger Altitude
Tagliata de vită Argentina în chiflă cu mix de frunze și cartofi prăjiţi
Beef Tagliata Burger with leaf mix and french fries
(1, 9, 10)

350 g - 95 Lei

Burger Vită Angus
Burger de Vită, brânză Năsal, bacon și dulceaţă de ceapă
Beef Burger, local cheese, bacon and onion chutney
(1, 9, 10)

350 g - 85 Lei

Burger Vegetarian
Burger Vegetarian servit cu cartofi prăjiţi
Vegetarian Burger served with fries
(1, 9, 10)

350 g - 65 Lei

Șniţel Altitude Vienez din cotlet de viţel cu cartofi zdrobiţi
Veal Altitude schnitzel with crushed potatoes
(1, 9, 10, 15)

400 g - 159 Lei

Șniţel de porc în Panko
Panko pork schnitzel
(1, 9, 15)

150 g - 35 Lei

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

150 g - 35 Lei

GRĂTAR
GRILL
Mușchi de vită Argentina cu sos Bearnaise
Fillet Steak with Bearnaise sauce
(9, 10)

180 g - 149 Lei

Antricot de vită Argentina cu sos Bearnaise
Ribeye Steak with Bearnaise sauce
(9, 10)
200 g - 139 Lei
Tomahawk Australia, cartofi cu trufe, mix de frunze și sos Bearnaise
(pentru 2/3 persoane)
Tomahawk Australia with fries, leaf mix and Bearnaise sauce
(for 2/3 persons)
(9, 10, 15)

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

Ceafă de porc românesc
Grilled traditional pork
(15)

700 g - 690 Lei

150 g - 29 Lei

150 g - 29 Lei

150 g - 39 Lei

“beGarnishes
must
matched like
tie to a suit!
GARNITURI
GARNISHES

Mix de rădăcinoase cu ulei de ierburi
Mixed vegetables with herb oil
(10)
Cartofi prăjiţi cu trufe și parmezan
French fries with truffles and parmesan cheese
(1, 10)

200 g - 32 Lei

200 g - 25 Lei

Orez cu ciuperci și legume
Rice with mushrooms and vegetables
200 g - 19 Lei
Sparanghel la grătar
Grilled asparagus

200 g - 32 Lei

“a Ameal.
salad is not
It is a style.
SALATE
SALADS

Salată de roșii cherry, mix de frunze și parmezan
Cherry tomatoes and leaf mix salad with parmesan cheese
(10, 12)

200 g - 28 Lei

Salată mixtă: salată verde, roșii, castraveţi și ardei gras
Mixed salad: green salad, tomatoes, cucumbers and red peppers
(12)

200 g - 20 Lei

Salată de varză
Cabbage salad

200 g - 15 Lei

Salată de murături asortate
Mixed pickled vegetables

200 g - 18 Lei

Salată de ardei copt cu dressing de muștar
Baked red pepper salad with mustard dressing
(12)

200 g - 18 Lei

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

DESERTURI DE CASĂ
HOMEMADE DESSERTS
Tartă cu afine și îngheţată de vanilie
Blueberry tart with vanilla ice cream
(1, 9, 10)
Tartă cu nuci și îngheţată de vanilie
Walnuts tart with vanilla ice cream
(1, 7, 9, 10)
Papanași cu smântână și dulceaţă
Homemade traditional donuts with sour cream and jam
(1, 9, 10)

150 g - 25 Lei

150 g - 29 Lei

200 g - 29 Lei

Mille-feuille cu cremă de vanilie și fructe de pădure
Mille-feuille with vanilla cream and berries
(1, 9, 10)

120 g - 27 Lei

Brownie cu sorbet de căpșuni
Homemade brownie with strawberry sorbet
(1, 7, 9, 10)

120 g - 27 Lei

Creme brulee cu infuzie de ceai negru
Black tea creme brulee
(1, 9, 10)

120 g - 27 Lei

Clătită Brașoveană cu îngheţată de vanilie și stafide
Traditional pancake with vanilla ice cream and raisins
(1, 9, 10)

150 g - 27 Lei

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

120 g - 25 Lei

MENIU PENTRU COPII
KIDS MENU

Penne cu sos roșu
Penne with red sauce
(9, 10, 15)
200 g - 25 Lei
Șniţel de pui în panko
Chicken schnitzel
(1, 10, 15)

150 g - 25 Lei

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

200 g - 48 Lei

Cașcaval pane pregătit în casă
Homemade fried cheese
(10)

150 g - 29 Lei

Mini-pizza Prosciutto e Funghi
(1, 10)

Mini-pizza Margherita
(1, 10)

200 g - 35 Lei

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

