
Clubul Oamenilor de Știință 

Restaurant și grădină 
 

INFORMARE 

Unele preparate din carne de pește, pui, porc, vită precum chiflele și anumite legume provin din produse congelate. Solicitați 

ospătarului mai multe informații  

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ALERGICE!  

Produsele noastre pot conține următorii alergeni: lapte și derivate din lapte, ouă, pește, țelină, muștar, alune, nuci, gluten din 

cereale. 

 
 

MENIU RESTAURANT 
 

 

SPECIALITATEA BUCĂTARULUI / THE 

CHEF'S SPECIALTY 
 

 

SPECIALITATEA BUCĂTARULUI cu somon – 70.00 lei 
(file de somon, mere, spanac, roșii cherry, ceapă roșie, muștar Dijon/ salmon fillet, apple,  spinach, cherry, 

tomatoes,  red onion,  Dijon mustard) 

PLATOUL GURMANDULUI / Gourmet tray  (pentru 1 persoana/  

for two persons) – 65.00 lei 
(2mititei, file porc100gr,  piept pui100gr, cartofi țărănești, legume la grătar/ grilled meat balls, pork file,chicken 

breast, rustic potatoes, grill vegetables) 

 FILE PASTRAV CU SUSAN SI SOS DE MASLINE/ Trout fillet 

with sesam and olive sauce– 58.00 lei 

  MUSCHIULEȚ DE PORC A LA C.O.Ș./ C.O.S. pork sirloin – 44.00 lei 
(mușchiuleț de porc, kaizer, ciuperci, ceapă roșie, nuci/ pork sirloin, kaizer, mushrooms, red onion, nuts) 

 

 

 

PLATA SE POATE FACE NUMERAR SAU CARD 

PAYMENT CAN BE MADE CASH OR BY CARD 
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ANTREURI / ENTREES 
 

FICĂȚEI DE PUI CU CEAPĂ CARAMELIZATĂ / Chicken liver 

with caramelized onion * porția - 28.00 lei  
(Ficăței de pui, ceapă, miere, coniac/ Chicken liver, onion, honey, cognac) 

CAȘCAVAL PANE/ Fried cheese* portia - 20.00 lei 
(Cașcaval, pesmet, făină, ou/ Cheese, breadcrumbs, flour, egg) 

MOZZARELLA CAPRESE *porția – 30.00 lei 
(Mozzarela, roșie, ulei măsline, busuioc / Mozzarella, tomato, olive oil, basil) 

GUSTARE VEGETARIANĂ /  

Vegetarian snack * portia(~300 gr.) – 36.00 lei 
(Salată de vinete, zacuscă, măsline, roșie, ardei copt / Egg-plantsalad , zacusca, olive, redbellpepper) 

PLATOU BRÂNZETURI / Cheese tray  ~ 380gr. – 62.00 lei 
(Roquefort, Grano Padano, Swaitzer, struguri, măr,  nucă/ Roquefort, Grano Padano, Swaitzer, grapes, apple, nut) 
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SALATE  ANTREU / ENTREES SALADS 
 

SALATĂ DE VINETE CU ROȘII /  

Egg-plant salad with tomatoes * 130/50gr. – 16.00 lei  

 

SALATĂ GRECEASCĂ / Greek salad *300gr – 30.00 lei 
(Salată verde, roșii, castraveți, ceapă, Feta, măsline, oregano /lettuce , tomato, cucumber, onion, Feta, olives, 

oregano 

 

SALATĂ CAESAR  / Caesar salad*porția – 34.00 lei 
(salata verde, piept pui, parmezan, crutoane, sos Caesar / lettuce, chickenchest, parmesan, croutons, Caesar 

 sauce) 

 

 

 

SALATA ICRE STIUCA /Pike roe salad* 70 gr  - 33.00 lei                         
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CIORBE & SUPE / SOUPS 

CIORBĂ DE VĂCUȚĂ / Beefsoup * porția – 25.00 lei 

 

CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ /  

Sour chicken soup with garlic and cream * porția – 22.00 lei 

 

SUPĂ CREMĂ DE BROCCOLI / 

 Broccoli cream soup* porția – 22.00 lei 

 

SUPĂ CREMĂ DE CIUPERCI /  

Mushroom cream soup * porția – 22.00 lei 
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PREPARATE DIN PEȘTE / FISH 

PREPARATES 

PĂSTRĂV LA GRATAR / Grilled trout*1 buc. – 44.00 lei 

SARAMURĂ DE CRAP /Carp brine *150gr. – 56.00 lei 

CRAP PRĂJIT / Fried carp*150gr. – 48.00 lei 

PĂSTRĂV PRĂJIT PRIN MĂLAI/  

Fried trout with corn flour*1 buc – 48.00 lei 

FILE ȘALĂU MEUNIER / Meunierzanderfillet*150gr. – 52.00 lei 

FILE ȘALĂU LA GRĂTAR /  

Grilled zander fillet*150gr. – 48.00 lei 
 

FILE SOMON GRĂTAR / Grilledsalmonfillet *150gr.  - 66.00 lei 

FILE PĂSTRĂV CU SUSAN ȘI SOS DE MĂSLINE / 

Trout fillet with sesam and olive sauce * porția - 58.00 lei 

 

 

 

 



Clubul Oamenilor de Știință 

Restaurant și grădină 
 

INFORMARE 

Unele preparate din carne de pește, pui, porc, vită precum chiflele și anumite legume provin din produse congelate. Solicitați 

ospătarului mai multe informații  

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ALERGICE!  

Produsele noastre pot conține următorii alergeni: lapte și derivate din lapte, ouă, pește, țelină, muștar, alune, nuci, gluten din 

cereale. 

 
 

PREPARATE LA GRĂTAR / GRILLED 

DISHES 

MITITEI / Grilledmeetballs *bucată – 7.00 lei 

CÂRNĂCIORI PLEȘCOI / Plescoi sausages*100gr – 16.00 lei 

PULPE PUI DEZOSATE LA GRĂTAR /  

Grilled chicken thigh *100gr. – 15.00 lei 

PIEPT PUI LA GRĂTAR / Grilledchickenbrest *150gr. – 26.00  

FILE PORC LA GRĂTAR / Grilledporkfillet  *150gr. – 30.00 lei 

MUSCHI VITĂ LA GRĂTAR  / 

Grilled beef tenderlion * 150gr. –80.00 lei 

CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR/ 

Grilled porc neck *150GR  - 30.00 lei 

PASTRAMA DE OAIE LA GRATAR CU MAMALIGUTA/ 

Sheep pastrami with polenta * 200GR – 65.00 lei 
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PREPARATE DIN PORC 

ȘNITEL “CORDON BLEU”/  

Cordon Bleu schnizel*180gr. – 32.00 lei 

MUSCHIULEȚ DE PORC A LA C.O.Ș.  / 

 C.O.S. porktenderlion*porția – 44.00 lei 
(Mușchiuleț de porc, kaizer, ciuperci, ceapă roșie, nuci / Pork tenderlion, kaizer, mushrooms, redonion, nuts) 

ESCALOP DE PORC CU CIUPERCI /  

Pork escalope with mushrooms * 150 gr. – 38.00 lei 

 

 

 

PREPARATE DIN VITĂ 
 

ȘNIȚEL VIENEZ / Wiennasnitzel*150gr. – 48.00 lei 

BOEUF STROGANOFF *150/80gr. – 85.00 lei 
(Mușchi vită, ciuperci, muștar, smântâna / Beeftenderlion, mushrooms, mustard, sour cream)  

TOURNEDOS CU CIUPERCI /  

Tournedoswithmushrooms * 100/120gr. - 80.00 lei 

PEPPFERSTEAK *150gr. -  85.00 lei 
(Mușchi vită, piper verde zdrobit, vin / Beeftenderlion, grenncaienne, wine) 
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GARNITURI  / GARNISHES 

CARTOFI  COPȚI / Rustic potatoes*150gr. –  10.00 lei 

CARTOFI PIURE / Mashed potatoes*150gr. – 10.00 lei 

CARTOFI PRĂJIȚI / Fried potaoes *150gr. –  10.00 lei 

CARTOFI NATUR / Boiled potatoes * 150gr. – 9.5 lei 

LEGUME MEXICANE / Assorted vegetables*150gr. – 14.00 lei 

BROCCOLI  &  BABY CAROTE *150gr. – 13.00 lei 

CARTOFI SOTE CU BACON /  

Sote potatoes with bacon*180gr. – 13.00 lei 

CIUPERCI GRĂTAR  / Grilled mushrooms*100gr. – 13.00 lei 

LEGUME GRĂTAR  / Grilled vegetables*180gr. – 14.00 lei 

SALATĂ VERDE CU LAMAIE/ Green letucce 100gr - 13.00 lei  

SALATĂ  VARZĂ / Cabbagesalad *150gr. – 10.00 lei 

SALATĂ SFECLĂ CU HREAN /  

Beet & Horsradishsalad * 200gr. -  10.00 lei  

SALATĂ DE ROȘII CU BRÂNZĂ /  

Tomato & chesse salad *170gr. – 12.00 lei  

SALATĂ DE CASTRAVEȚI,ROȘII ȘI BRÂNZĂ /  

Cucumber,tomato & cheese salad  *190gr. – 12.00 lei  

SALATĂ DE MURĂTURI / Pickles salad*150gr. – 10.00 lei 

SALATĂ  ASORTATĂ / Mixed salad* 220gr. – 10.00 lei 

SALATĂ ARDEI COPȚI / Roasted pepper salad *200gr. – 10.00 lei 
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DIVERSE 
CHIFLE  *bucată – 2.00 lei 

 

ARDEI IUTE *bucată – 2.00 lei 

 

MUJDEI DE USTUROI  100gr. – 3.00 lei 

 

SMÂNTÂNĂ *100gr. – 6.00 lei 

 

DESERT 
CLĂTITE CU NUTELLA, DULCEAȚĂ /  

Pancakes *porția – 18.00 lei  

 

TORT DE CIOCOLATĂ / 

Chocolatecake*porția – 26.00 lei 

 

PROFITEROL * porția  - 28.00 lei 

 

ÎNGHEȚATĂ / Ice cream *porția – 25.00 lei  

 

TORT GLACE *porția – 32.00 lei 

 

PLĂCINTĂ CU MERE*porția - 18.00 lei 
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MENIU BAR 
 

 

BAUTURI  APERITIV / Beverage appetizer 

BLOODY MARY *250 ml. – 16.00 lei 

GIN TONIC BEEFEATER * 300ml. – 21.00 lei 

GIN TONIC  KYNGSBURY * 300ml. – 19.00 lei 

GIN TONIC  HENDRINK* 300ml. – 30.00 lei 

CAMPARI ORANGE *250ml. – 23.00 lei 

APEROL SPRITZ*    250 ml   -   35.00 lei 

ȚUICĂ * 50ml. – 9.00 lei 

MARTINI * 50ml. – 14.00 lei 

VODCĂ *50ml. – 16.00 lei 

LIMONCELLO * 50ml. – 12.00 lei 

AFINATĂ PREMIUM * 50ml. – 12.00 lei 

PALINCĂ ZETEA * 50ml. – 16.00 lei 

TEQUILA * 50ml. – 14.00 lei 

BACARDI ROM  *50ml. – 14.00 lei 
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GIN BEEFEATER *50ml. – 15.00 lei  

GIN KYNGSBURY * 50ml. – 14.00 lei 

GIN HENDRINK * 50ml. – 25.00 lei 

CAMPARI * 50ml. – 15.00 lei 

WHISKY CREAM *50ml. – 16.00 lei 

WHISKY  GRANTS  50ml. – 20.00 lei  

WHISKY  J&B * 50ml. – 20.00 lei 

WHISKY JACK DANIELS* 50ml. – 20.00 lei 

WHISKY CHIVAS REGAL 12years * 50ml. – 24.00 lei 

WHISKY GLENFIDDICH 12 years * 50ml. – 24.00 lei 

 

 

 

DIGESTIVE 

VIN ARS – BRANCOVEANU *50ml. – 18.00 lei 

JAGERMEISTER *50ml. - 14.00 lei 

METAXA *50ml. - 15.00 lei 

FERNET BRANCA *50ml. - 16.00 lei 

AMARETTO DISARONNO *50ml. – 15.00 lei 

HENNESSY  V.S. COGNAC *50ml. – 28.00 lei 
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BERE 

CARLSBERG * 330ml.- 12.00 lei 

CARLSBERG FARĂ ALCOOL * 330ml-12 lei 

BUCUR * 350ml.-10 lei 

BUCUR BRUNA * 350ml. - 11 lei 

STRONGBOW APPLE CIDER (mere, soc, fructe de pădure) * 

330ml. - 8.00 lei 

 

BERE PREMIUM 

WARSTEINER * 500 ml. – 16.00 lei 

EDELWEISS nefiltrată * 500ml. – 18.00 lei 

 

BERE ARTIZANALA 

OLOVINA BLONDA * 330ml. – 17.00 lei 

OLOVINA ROSCATA * 330ml. – 17.00 lei 
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VINUL CASEI / housewine 

CARAFĂ  *500ml. -  20.00 lei 

CRAMA PIETROASE/ALB demisec 12,7% alc. * 1litru – 40.00 lei 

SIRAHMERLOT/ROSU sec 12,2% alc. *1litru – 40.00 lei 

 

DEALU MARE 

PELIN ROȘU DE URLAȚI demisec 13% alc. * st.750ml. -  70.00 lei  

BYZANTIUM ALB sec 13.5% alc. * st. 750ml. – 70.00 lei 

BYZANTIUM ROSU sec 13.5% alc. * st. 750ml. – 70.00 lei 

BYZANTIUM ROZE sec 13.5% alc. * st. 750ml. – 70.00 lei 

PRAHOVA VALEY ALB sec 13% alc. * st. 187ml. – 15.00 lei 

PRAHOVA VALEY ROSE sec 13% alc. * st. 187ml. – 15.00 lei 

PRAHOVA VALEY ROSU sec 13.5% alc. * st. 187ml. – 15.00 lei 
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CRAMELE RECAS 

SOLO QUINTA CUPAJ  st. 750ml -165.00 lei 

SELENE FETEASCĂ NEAGRĂ MERLOT st.750ml-125.00 lei 

 

CRAMA TARLA 

SAUVIGNON - BLANCsec 13,5% alc. * st.750ml. -  90.00 lei 

ROSE sec 13% alc. * st. 750ml. -  90.00 lei 

DOMENIUL COROANEI - SEGARCEA 

  SAUVIGNON BLANC - PRESTIGE sec 12,5% alc. * st.750ml. – 95.00 lei 

       CABERNET SAUVIGNON - PRESTIGE sec 13,5% alc. * st.750ml. – 95.00 lei 

CRAMA GÂRBOIU - EPICENTRUM 

SARBA & PLAVAIE sec 13% alc.* st.750ml. – 90.00 lei 

ROSE sec 13,2% alc.* st.750ml. – 90.00 lei 

BUDUREASCĂ - PREMIUM  

ROSE sec 13% alc. * st.750ml. – 90.00 lei 

CABERNET SAUVIGNON sec 14,5% alc. * st.750ml. – 90.00 lei 

SAUVIGNON - BLANCsec 13,5% alc. * st.750ml. -  90.00 lei 
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PURCARI – 1827 

SAUVIGNON BLANC sec 12,5 alc.* st.750ml. – 90.00 lei  

ROSE sec 13% alc. * st.750ml. – 90.00 lei 

RARĂ NEAGRĂ sec 13% alc * st.750ml. – 90.00 lei 

 

VIN SPUMANT 
RHEIN BRUT ALB sec 12.5% alc.* st.750ml. – 80.00 lei 

RHEIN BRUT ROZE sec 11.5% alc.* st.750ml. – 80.00 lei 

MILLENIUM demisec 12% alc.* st.750ml. – 70.00 lei 

PROSECO BOTTEGA* st. 750ml.-90.00 lei 
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RACORITOARE / CAFEA 

APĂ MINERALĂ / PLATĂ  BORSEC *500ml. - 7.00 lei 

APĂ MINERALĂ / PLATĂ  BORSEC *750ml. - 10.00 lei 

  PEPSI COLA/ COCA COLA/ FANTA/ ICE TEA *250ml. –10.00 lei 

PINK TONIC * 250ml. – 10.00 lei 

KINLEY * 500ml. – 10.00 lei 

GRANINI portocale, grapefruit, piersici, mere * 250ml. – 10.00 lei 

LIMONADĂ (zahăr) *500ml. -  18.00 lei 

FRESH PORTOCALE *250ml. – 21.00 lei 

CEAI fructe de pădure,verde,negru – 6.00 lei 

EXPRESSO/LAPTE – 11.00 lei 

CAPUCCINO – 16.00 lei 

NESS – 11.00 lei 

NESS FRAPEE ness,înghețata,frișca – 20.00 lei 

NESS FRAPEE C.O.Ș.  

ness, lapte, înghețata, frișca, scorțișoara – 22.00 lei 

MIERE * 20gr. – 3.00 lei 

 

 


