
Coated & Fried Green Olives /  14 lei
Măsline Verzi Pane (100gr)

Hummus with Vegetables Sticks and Flatbread / 14 lei
Humus Servit cu Beț ișoare de Legume ș i  Lipie (160gr)

Vegetable Spring Rolls with Sweet Chili  Sauce / 14 lei
Pachețele de Primăvară cu Legume ș i  Sos Sweet Chili  (170gr)

Hand-Cut Potato Wedges with Goat Cheese,   16 lei
Parsley and Sour Cream Dip /
Cartofi Wedges Tăiaț i  de Mână cu Brânză de Capră, 
Pătrunjel ș i  Sos de Smântână ș i  Mărar (250gr)

Cheese Nachos with Guacamole, Salsa & Sour Cream 24 lei
Add pulled pork or chili  beef for extra 10 lei / 
Nachos cu Cheddar, Guacamole, Salsa ș i  Smântână (300gr)
Adăugaț i  franjuri de pulpă de porc sau vită pentru încă 10 lei.

Cha-Cha Chorizo: oven baked chorizo, tomatoes, 24 lei
cheese, jalapeno and toast / 
Chorizo preparat în cuptor în vas de lut cu roș ii  ș i  cheddar, 
jalapeno ș i  pâine prăjită (200gr) 

Fried Halloumi with Raita, Pomegranate and Mint / 24 lei 
Halloumi Prăjit cu Raita, Rodie ș i  Mentă Proaspătă (150gr)

Baked Camembert with Berry Jam & Onion Chutney /  24 lei
Camembert Copt cu Gem de Afine și Chutney de Ceapă (200gr)

Teriyaki Salmon Skewers with Sesame & Flatbread /  34 lei
Frigărui de Somon Teriyaki cu Susan ș i  Lipie (150gr)

Piri-Piri  Spicy Prawns /  28 lei
Creveț i  Picanț i  Piri-Piri  (140gr) 

Ginger & Garlic Butter Prawns / 28 lei
Creveț i  Tiger cu Ghimbir,  Usturoi ș i  Unt (130gr)

Grilled Squid Tentacles with Garlic,  28 lei
Parsley and Flatbread /
Tentacule de Calamar pe Plită cu Usturoi, 
Pătrunjel și Lipie (160gr) 

Chicken Quesadilla with Guacamole,  26 lei
Salsa and Sour Cream Dip /
Quesadilla cu Pui, Fasole Roșie și Cheddar servită cu
Guacamole, Salsa și Smântână (200gr) 

Tandoori Chicken Skewers with Curry Sauce,  24 lei
Lime and Flatbread /
Frigărui de Pui Tandoori servite cu Sos Curry,
Lime și Lipie (180gr) 

Dukkah Spiced Marinated Lamb Kebab with Raita / 30 lei
Kebab de Berbecuț  Marinat cu Sos Raita (180gr)

Charcuterie, Aged Cheese, Olives and Crackers / 36 lei
Charcuterie, Brânzeturi,  Măsline ș i  Biscuiț i  Săraț i  (450gr)

SNACKS AND TAPAS 

Salon Big Boy Burger (500gr)  38 lei
Handmade Black Angus beef patty, Gouda cheese, bacon, tomato, 
lettuce, crispy onion, pickled cucumbers and barbeque mayo / 
Burger făcut în casă din carne de vită Black Angus, Gouda, bacon, 
roșie, salată, ceapă, castraveți murați și maioneză barbeque

Bacon Blue Cheese Burger (530gr) 42 lei
Handmade Black Angus beef patty, crispy bacon, blue cheese, 
tomato, lettuce, onion rings and pickled cucumbers /  
Burger făcut în casă din carne de vită Black Angus, bacon, blue 
cheese, roșie, salată, inele de ceapă și castraveți murați

Chili  Barbeque Burger (500gr)  40 lei
Handmade Black Angus beef patty, Gouda cheese, fresh celery, 
tomato, lettuce, sauteed mushrooms and chili barbeque sauce /  
Burger făcut în casă din carne de vită Black Angus, Gouda, țelină 
proaspătă, roșie, salată, ciuperci sotate și sos chili barbeque

Lamburger (500gr)  44 lei
Handmade marinated lamb patty, Gouda cheese, tomato, lettuce, 
onion rings, pickled cucumbers and barbeque mayo / 
Burger făcut în casă din carne de berbecuț marinat, Gouda, roșie, 
salată, inele de ceapă, castraveți murați și maioneză barbeque

Chili  Pulled Pork Burger (530gr) 40 lei
Pulled pork, jalapenos, crispy onion, tomato, lettuce, pickled 
cucumbers and barbeque mayo /  
Burger cu franjuri de pulpă de porc, jalepeno picant, ceapă 
crocantă, roșie, salată, castraveți murați și maioneză barbeque

New York Pastrami Burger (500gr) 44 lei
New York style smoked beef pastrami, pickled cucumbers,  
crispy onion, lettuce and mustard / 
Burger cu pastramă afumată de vită, castraveți murați, inele 
crocante de ceapă, salată și muștar

Veggie Red Bean and Beetroot Burger (500gr) 34 lei
Homemade red bean and beetroot croquette, red onion, tomato, 
lettuce and mayo / 
Burger vegetarian făcut în casă din fasole roșie și sfeclă roșie, salată, 
roșii, ceapă roșie și maioneză

Veggie Falafel & Guacamole Burger (500gr)  34 lei
Homemade chickpea croquette, tomato, lettuce,  
fresh onion and guacamole /  
Burger vegetarian făcut în casă din năut, roșie, salată, 
inele de ceapă și guacamole

GOURMET BURGERS 

*all burgers are accompanied by hand-cut potato wedges with parmesan, smoked ketchup, coleslaw and crispy fried onion rings
*toți burgerii sunt serviți cu cartofi wedges cu parmezan, ketchup afumat, salată coleslaw și inele crocante de ceapă prăjită



Tuna Steak in Sesame and Poppy Seed Crust (400gr) 56 lei
Served with mashed roots and grilled asparagus / 
Ton Roșu în Crustă de Mac ș i  Susan 
Servit cu piure de rădăcinoase și sparanghel la grătar

Seafood Tempura Bucket (450gr) 48 lei
Tempura crusted Tiger prawns and squid tentacles served with 
potato wedges, aioli and soy sauce / 
Fructe de Mare Tempura 
Creveți Tiger și tentacule de calamar preparate în crustă  
Tempura și servite cu cartofi wedges, aioli și sos de soia

South-African Veggie Curry (500gr) 36 lei 
Served with basmati rice, Raita and flatbread / 
Fish Curry - extra 10 lei | Chicken & Prawns Curry - extra 12 lei
Curry Vegetarian Sud-African 
Servit cu orez basmati, sos Raita și lipie
Curry cu Pește - încă 10 lei | Curry cu Pui și Creveți - încă 12 lei

Zucchini Pasta with Chili  Parmesan Prawns (400gr) 44 lei 
Fresh zucchini noodles served with prawns seared in chili garlic 
butter and sprinkled with parmesan /
Paste din Dovlecei cu Creveț i  Ușor Picanț i  ș i  Parmezan
Paste din dovlecei Zucchini servite cu creveți trași în tigaie cu  
unt picant și usturoi și acoperiți cu parmezan

Stroganoff Chicken (400gr) 38 lei
Prepared in wine sauce and served with mashed truffled mushrooms /
Pui Stroganoff
Preparat în sos de vin și servit cu piure de ciuperci și ulei de trufe

Sirloin Steak and Berries (450gr)  58 lei
Grilled veal sirloin on a bed of hash browns, grilled asparagus  
and sauteed fresh baby spinach served with wild berry sauce /
Steak de Vițel cu Fructe de Pădure
Vrăbioară de vițel preparată la grătar pe o crochetă de cartofi, 
sparanghel și spanac sotat alături de sos de fructe de pădure

Big Boy T-bone Steak (750gr) 98 lei
Grilled to your liking and served with  
grilled vegetables and chimichuri sauce /
Steak T-bone
Preparat pe grill atât cât vă place și servit cu  
un mix de legume la grătar și sos chimichuri

Texas Barbeque Pork Ribs (600gr) 48 lei
Slow cooked in the oven and served with potato wedges, 
coleslaw, fried onion rings and pickles /
Coaste de Porc cu Sos Barbeque
Gătite încet în cuptor și servite cu cartofi wedges, salată  
coleslaw, inele de ceapă prăjită și castraveciori murați

CHECK OUR DAILY SPECIALS:
LATE BREAKFAST:  DAILY UNTIL 4 PM, STARTING AT 24 LEI

TWO COURSE LUNCH MENU: MONDAY TO FRIDAY,  12PM TO 4PM, 26 LEI

On certain dishes quantities are expressed before preparation. Our products can contain allergens or traces of those. In case you have any questions or if you know you 
are allergic to certain substances please let our staff know. Some dishes may contain ingredients that had been frozen before preparation.

Cantitățile anumitor preparate sunt exprimate înainte de procesarea termică. Preparatele noastre pot conține alergeni sau urme ale acestora. În cazul în care sunteți 
alergici la anumite substanțe vă rugăm să vă adresați personalului nostru. Anumite preparate pot conține ingrediente ce au fost congelate.

MAIN COURSES

SALADS 

HOMEMADE DESSERTS

Smoked Paprika Chicken with Crispy Bacon, 34 lei
Quail Egg, Lettuce, Parmesan and Caesar Dressing / 
Pui Marinat în Boia Dulce-Afumată cu Bacon Crocant, Ou de 
Prepeliță, Salată, Scalii  de Parmezan ș i  Sos Caesar (350gr)

In-House Smoked Salmon with Fresh Herbs, 44 lei
Sun-Dried Tomatoes, Avocado and Horseradish Dressing / 
Somon Afumat în Casă cu Mix de Salate, Roș ii  Uscate la 
Soare, Avocado ș i  Dressing de Hrean (350gr)

Fried Goat Cheese, Slow Roasted Beetroot, 32 lei
Fresh Herbs and Toasted Pumpkin Seeds / 
Brânză de Capră Pane, Sfeclă Roș ie Caramelizată, 
Mix de Salate ș i  Semințe de Dovleac Prăjite (350gr)

Quinoa with Pomegranate Seeds, Diced Fresh 32 lei
Cucumbers, Avocado and Pesto / 
Quinoa cu Semințe de Rodie, Castravete Proaspăt,  
Avocado ș i  Pesto (300gr)

Bitter Chocolate Fondant 22 lei
with Vanilla Ice Cream and Salted Caramel / 
Fondant cu Ciocolată Amăruie  
servit cu Înghețată de Vanilie ș i  Caramel Sărat (180gr)

Key Lime Cheesecake 20 lei
with Wild Berry Reduction /
Cheesecake de Casă cu Lime Răcoritor  
ș i  Sos de Fructe de Pădure (180gr)


