
 
 

SALATE GOURMET | GOURMET SALADS

Grecească | Greek        490 g / 28,5 lei  
Roșii, castraveți, ardei gras, măsline, ceapă roșie, brânză 

Tomato, cucumber, red pepper, olives, red onion, and cheese

Cu Ton | Tuna         330 g / 34,5 lei
Ton, dressing de anșoa și avocado, roșii, fasole verde, mix de salată, măsline, ou fiert

Tuna, anchovy and avocado dressing, tomatoes, green string beans, mix salad leaf, olives, boiled egg 

Caesar        260 g / 28,0 lei   
Salată coss, bacon crocant, crutoane, dressing Caesar, parmezan

Coss lettuce, crispy bacon, croutons, the Caesar dressing, parmesan
Topping de piept de pui | Add tender chicken breast – 10,0 lei  

Topping de creveți | Add succulent shrimps – 15,0 lei 

ANTREURI | STARTERS
Gustare Vegetariană | Vegetarian Appetiser             300 g / 25,0 lei   
Trio vegetarian formidabil. Se pot servi și separat: zacuscă (16.5 lei ), vinete (18.6 lei), 
fasole bătută (10.9 lei)
Can be ordered separately: vegetable spread (16.5 lei), eggplant salad (18.6 lei),
beans salad (10.9 lei) 

Gustare Iernatică cu de Toate | Winter Appetiser           500 g / 49,5 lei    N  2P
Tobă, jumări, șorici, caltaboș, burduf, slănină, ceapă roșie 
Pork brown, pork cracklings, pork rind, blood pudding, “burduf” cheese, pork fat, 
red onion
                Bunătăți muscelene ale carmangeriei “De la Bâlea”, din carne de porc crescut     
                natural, fără aditivi și conservanți, folosind doar sarea, fumul din afumătoare și      
                condimente naturale precum usturoi, cimbru, boabe de muștar, boia de ardei și       
                corinadru.

Gustare de Cărnuri Uscate | Dried Meat Appetiser           350 g / 45,0 lei   N   2P
Diverse Cărnuri | Variety of meats
                Bunătăți muscelene ale carmangeriei “De la Bâlea”, din carne de porc crescut natural, 
                fără aditivi și conservanți, folosind doar sarea, fumul din afumătoare și condimente  
                naturale precum usturoi, cimbru, boabe de muștar, boia de ardei și corinadru.

Gustare Caldă | Warm Appetiser         520 g / 43,5 lei   2P
Ficăței în bacon, chifteluțe, bulete de cașcaval, ciuperci umplute cu brânză
Liver covered in bacon, meatballs, fried cheese, mushrooms stuffed with cheese
Mix de antreuri de sufragerie 
Mix of homemade appetiser

Gustare de Brânză | Cheese Appetiser          500 g / 49,5 lei   2P
Varietate de brânzeturi naționale rare, cu legume proaspete 
Variety of local selection of cheese with fresh vegetables

Gustare din Mare | Sea Appetiser          600 g /  59,0 lei   2P
Creveți pane, hamsii prăjite crocant, calamari pane, gujoane de pește
Fried shrimps, crispy fried anchovies, fried squid and fish fingers

Adevăratul Cașcaval Pane | Fried Cheese        200 g / 20,0 lei

Mămăligă cu Ou, Brânză și Smântână        450 g / 17,5 lei 
Polenta with a fried egg, grated cheese and sour cream
 
Icre de crap | Carp Roes         50 g / 11,0 lei

Icre de știucă | Northern Pike        50 g / 15,9 lei  

ZEMURI | SOUPS  
Storceag de Mila 23 | Sturgeon Soup         320 g / 29,0 lei
Rețetă nespusă, cu sturion 
Secret recipe

GĂTELI | HOUSE DISHES 

Sarmale        360 g / 300 g / 33,9 lei 
Din carne de porc și vită fierte domol, servite cu mămăligă și  ardei iute 

Cabbage rolls with pork and beef meat, served with polenta and chili pepper

N   Ostropel de pui | Chicken Stew         300 g / 26,5 lei 
Carne de pui, roșii, usturoi

Chicken, tomatoes, garlic

Snitzel de Pui | Chicken Snitzel        190 g /  26,9 lei 
Rețeta casei 

Our own recipe

Tigaie Picantă | Hot Pan        240 g / 36,5 lei   
Carne de porc, pui și vită trasă la tigaie cu ardei iute și castraveți murați

Fried chicken, pork and beef meat with chili and pickles

Aripioare de Pui BBQ | BBQ Chicken Wings        400 g / 200 g / 60 g / 26,5 lei 
Delicioase, ușor picante cu sos BBQ și cartofi prăjiți 

Delicious, slightly spicy served with BBQ sauce and fries

Pastramă de Oaie La Tigaie Cu Vin și Usturoi | Pan Fried Pastrami with Garlic and Wine
240 g / 300 g / 42,9 lei

Servită cu mămăligă | Served with polenta

Ciulama        350 g / 300 g / 31,5 lei  
De pui cu ciuperci și mămăligă 

Chicken and mushrooms cooked in cream with polenta

Coaste BBQ | BBQ Ribs        400 g / 200 g / 59,0 lei 
Țambal de porc cu sos BBQ făcut în casă, servit cu cartofi prăjiți 

Short pork ribs with homemade BBQ sauce, fries on the side

Carne la Garniță | Local Confit        280 g / 300 g / 200 g / 48,5 lei 
Carne și preparate de porc păstrate în untură, servite cu mămăligă și varză murată  

 Meat and pork specialties, preserved in fat, served with polenta and sauerkraut

Pulpe de Rață | Duck Legs        240 g / 250 g / 55,5 lei   
Pulpe de rață la cuptor cu varză călită și ardei 

Oven roasted duck legs with braised cabbage and chili pepper

  
Ciorbă de Văcuță | Beef Soup        350 g / 15,9 lei 

Servită cu ardei iute
Served with chili pepper

Ciorbă de Burtă | Tripe Soup         350 g /  15,4 lei
Fiartă pe îndelete după o rețetă veche, servită cu ardei 

Slow cooked based on an old recipe, chili pepper on the side

Ciorbă Țărănească de Porc | Traditional Pork Soup            350 g / 15,0 lei  N
  

Supă Cremă de Legume | Vegetables Cream Soup               350 g /  13,5 lei   
Servită cu crutoane | Served with croutons

Pentru vegetarieni sau admiratori ai genului | For vegetarians

Borș de Cocoș | Rooster Borscht        350 g / 14,9 lei     
Borș de cocoș autentic cu tăiței de casă, servit cu ardei iute 

Authentic borscht with homemade noodles, served with chili pepper

 



GRĂTAR CU CĂRBUNI |  
CHARCOAL GRILL
*Gramajele preparatelor la grătar sunt brute. / The weight of the grilled products is gross.

Antricot Uruguay Angus |  Uruguay Angus Entrecote
300 g  / 71,5 lei  
Piesă excepțională, tăietură franceză / Exceptional piece, French cut

Ceafă de Porc | Pork Neck      200 g / 25,9 lei 
  
Piept de Pui | Chicken Breast      200 g / 23,0 lei

Pulpă de Curcan Marinată | Marinated Turkey Leg        300 g / 32,9 lei
Pulpă curcan, rozmarin, cimbru, usturoi   |Turkey leg, rosemary, thyme, garlic  

Mititei DOC         80 g / 4,9 lei 
Ediție specială după o rețetă proprie, serviți cu muștar | Romanian Mititei 
special edition, after our own recipe, served with mustard
 
Cârnați cu Cașcaval  | Sausages  with Cheese      200 g / 24,0 lei 

Friptura Căpitanului | Captain’s Steak        450 g / 200 g / 150 g / 48,0 lei
Carne de porc, cartofi cu rozmarin, salată de varză albă  
Pork meat, rosemary potatoes, white cabbage salad

Pastramă de Oaie | Pastrami         240 g / 300 g / 41,9 lei
Servită cu mămăligă | Served with polenta         

Cârnați din Topor | Raw Cut Sausages        200 g / 24,0 lei
Din carne de porc, tăiată la satâr și ușor afumați, serviți cu muștar 
From pork meat, cleaver chopped and slightly smoked, served with 
mustard         

Frigărui de Berbecuţ | Lamb Skewers         220 g / 300 g  / 43,9 lei  
Asortate cu mămăliguţă | With polenta    

Burger Wagyu | Wagyu Steak Burger                           360 g / 180 g / 50 g / 54,0 lei
Chiflă, carne de vită Wagyu, bacon, sos Barbeque, brânză Cheddar, salată, 
roșii, castraveți murați, ceapă roșie. Servit cu cartofi prăjiți și salată 
coleslaw
Wagyu beef on a homemade bun, bacon, Cheddar cheese, Barbeque 
sauce, lettuce, tomatoes, pickled cucumbers, red onion. Served with 
hand-cut chips and coleslaw salad

Mix Grill        560 g / 400 g / 60 g / 75,9 lei
Mititei, cârnați cu cașcaval, piept de pui, ceafă de porc, antricot de vițel, 
cartofi prăjiți, murături
Romanian Mititei, cheese  sausages, chicken breast, pork neck, young 
beef ribeye, fries, pickles
  

PEȘTE | FISH
Saramură de Crap | Carp Brine       400 g / 60 g / 42,5 lei 
Saramură din crap de Dunăre cu roșii 
proaspete și usturoi, servită cu mămăligă
Salty Danube carp brine marinated with fresh 
tomatoes and garlic, served with polenta
 
Păstrăv Fript | Fried Trout        340 g / 34,9 lei  

Hamsie Prăjită | Fried Anchovies          500 g / 31,0 lei   
Servită cu mămăligă
Served with polenta

Somon Rondele | Salmon Cutlet         200 g / 46,0 lei  

Spigola în Crustă de Sare | Sea Bass Baked in Salt Crust 
100 g / 15,9 lei
Ierburi fine, biban și ulei de măsline X.V. 
Fine herbs, sea bass and XV olive oil

Dorada Pusă pe Jar | Grilled Whole Sea Bream        300 g / 41,0 lei 

Crap Prăjit în Mălai | Carp Fried in Cornflower        
250 g / 300 g / 42,90 lei   
Crap, mămăligă și mujdei
Carp, polenta and garlic sauce

Scoici în Sos de Vin Alb și Garlic Bread        1000 g / 150 g / 500 g / 64,9 lei  
Mussels in White Wine Sauce and Garlic Bread

Creveți Riviera | Riviera Shrimps        230 g / 60,5 lei 
Creveți trași în tigaie, unt, usturoi și vin alb
Pan fried shrimps, garlic butter and white wine

GARNITURI, SALATE ȘI PÂINE  |  
SIDES, SALADS AND BREAD
*din cartofi naturali, necongelați, curățați și tăiați manual
*from fresh hand-cut potatoes, no preservatives

Piure de Cartofi | Mashed Potatoes        250 g / 9,5 lei

Cartof Copt în Jar | Baked Potato       300 g / 9,9 lei
 
Orez cu Legume | Rice with Seasonal Vegetables            
250 g / 9,5 lei  

Cartofi Prăjiți | Fries          200 g / 9,9 lei   

Varză Călită | Braised Cabbage     250 g / 10,5 lei 

Sparanghel Tras în Unt | Buttered Asparagus
100 g / 22,9 lei 

Legume la Grătar | Grilled Vegetables
150 g / 13,5 lei

Murături | Pickles       200 g /  9,9 lei  

Ardei Copți | Roasted Peppers       210 g / 12,2 lei   

Salată de Varză Albă cu Rodie | White Cabbage Salad with 
pomegranate       150 g / 9,4 lei  

Mix de Salată Verde | Green Salad Mix       60 g / 10,1 lei  

Salată de Legume Proaspete | Fresh Vegetable Salad
210 g / 9,9 lei

Baghetă Rustică | Rustic Baguette        150 g / 5,2 lei   

Baghetă Neagră | Wheat Baguette        150 g / 5,2 lei   

DESERT | DESSERT
Tort Caterina | Caterina Cake         150 g / 50 g / 25,0 lei 

Servit cu înghețată de vanilie | Served with vanilla ice cream

Papanași         420 g / 22,0 lei  
Cu smântână vârtoasă și dulceață de casă 

Local Donuts with cream and homemade jam.

Tort Joffre 2.0 | Chocolate Cake 2.0          190 g / 19,9 lei  
Ciocolată abundentă, rom Captain Morgan și rodie

Plenty of chocolate, Captain Morgan rum and pomegranate

Înghețată | Ice Cream        160 g / 18,9 lei  
Făcută-n casă

Homemade

Profiterol        230 g / 23,0 lei
După o rețetă veche din Montmartre | Based on an old 

Montmartre recipe

Tort de Mere | Apple Cake
420 g / 18,9 lei

MIC DEJUN  | BREAKFAST
Zilnic până la ora 12:00 I Everyday until 12:00 PM

Ouă Poșate cu Somon, Baby Spanac și Pâine de Casă Prăjită în Unt
Butter homemade Bread with Poached Eggs, Salmon and Baby Spinach

230 g / 19,0 lei   

Ouă Ochiuri sau Omletă, Şuncă de Praga, Cașcaval, Unt, Măsline, Roșii, 
Baghetă

Two Fried Eggs or an Omlette, Ham, Pressed Cheese, Olives, Tomatoes,
Crusty Baguette and Butter

400 g / 17,0 lei  

Ouă Ochiuri sau Omletă, Cașcaval, Brânză Telemea, Unt, Măsline, Roșii, 
Baghetă

Two Fried Eggs or an Omlette, Pressed Cheese, “Telemea” Cheese, Olives,
Tomatoes, Crusty Baguette and Butter

400 g / 17,0 lei  

Băutura la alegere: Espresso, ceai cald românesc, lapte dulce
Your choice of drink: Espresso, Romanian tea, milk

Grupul City Grill folosește în rețete doar ouă ”cage free”.
City Grill Group uses in all its recepies cage-free eggs.  

Produsele noastre conțin alergeni sau urme ale acestora: Gluten, Crustacee, Moluște, Pește, 
Alune, Lupin, Alune de copac, Soia, Ouă, Lapte, Țelină, Muștar, Susan, Dioxid de sulf. 

Our products contain allergens or traces of them: Gluten, Crustaceans, Molluscs, Fish, Peanuts, 
Lupins, Tree Nuts, Soy, Eggs, Milk, Celery, Mustard, Sesame, Sulfur dioxide.

PLĂTEȘTE ÎN SIGURANȚĂ 
CU MASTERCARD.

PAY SAFE WITH 
MASTERCARD.

SERVICIILE NU SUNT INCLUSE
10% MULȚUMIT/12% EXCELENT

SERVICE CHARGE IS NOT INCLUDED
10% GOOD/12% EXCELLENT

Plătește cu Mastercard și primești un desert din partea casei. 
Întreabă ospătarul.

Pay with Mastercard and you’ll get a free dessert on the house. Ask 
the waiter. 


