




GUSTĂRI
  

Bruschette cu roșii/ton/somon fume
/anchois/cremă de brânză și roșii    250g    17 lei

Platou bruschette mix    600g   28 lei

Nachos    600g    38 lei
tortilla chips, brânză chedar, ardei gras, ceapă verde

Măsline pane    200g    19 lei
măsline verzi, panko

Platou bruschette mix



SALATE
  

Salată de pui    400g    29 lei
salată iceberg, ciuperci, roșii cherry, crutoane, piept pui, lămâie, iaurt

Salată de vită cu parmezan    400g    34 lei
mușchi de vită, rucola, parmezan, roșii cherry, rodie, avocado

Salată cu ton    400g    29 lei
ton, mix de salată, porumb, măsline negre, roșii cherry, lămâie, ceapă

Salată crocantă    400g    32 lei
mix de salată, roșii cherry, varză roșie, morcov, castravete, 
piept pui, pesmet, ou, parmezan, lipie grecească, sos iaurt

Salată de Vită cu Parmezan



Cheeseburger vită

FEL PRINCIPAL
  

Cheeseburger vită    550g    37 lei
chiflă, carne vită, brânză cheddar, roșii, ceapă roșie, salată, maioneză, 

sos siracha, sos bbq + cartofi prăjiți, parmezan

Cheeseburger pui    550g    33 lei
chiflă, carne pui, brânză cheddar, fulgi porumb, ou, făină, castraveți acri, roșii, ceapă roșie, 

salată, maioneză, sos siracha, sos bbq + cartofi prăjiți, parmezan

Quesadillia pui    550g    32 lei
lipie, piept pui, bacon, mozzarella, brânză cheddar, ardei gras, ceapă, 

maioneză, sos siracha + cartofi prăjiți, parmezan

Coaste de porc în sos bbq   600g    43 lei
coaste de porc, sos bbq, cartofi prăjiți, parmezan

Cotlet de berbecut cu cartofi si ierburi aromate   450g   59 lei 
cotlete berbecuț, cartofi, rozmarin, cimbrișor



PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE
  

 
Midii în sos de roșii    600g    39 lei

midii, apio, usturoi, ceapă albă, unt, ulei măsline, roșii decojite, lămâie, 
roșii cherry, pătrunjel, vin alb, ardei iute

Midii în sos de vin alb    600g    39 lei
midii, roșii cherry, usturoi, ceapă, unt, pătrunjel, ulei măsline, vin alb, lămâie

Dorada grill/cuptor    400/600g +200g    63 lei
dorada, cartofi, ceapă, ardei gras, roșii, pătrunjel, ulei măsline, lămâie

Creveți cu ulei și ustoroi    350g    43 lei 
creveți, roșii cherry, usturoi, ulei măsline, vin alb, pătrunjel 

Creveți în sos de unt    350g    43 lei 
creveți, roșii cherry, unt, vin alb, lămâie, pătrunjel

Midii în sos de vin alb



Risotto milanez cu creveți

Risotto milanez cu creveți   400g   39 lei 
orez Arborio, creveți, parmezan, roșii cherry, 

ceapă, usturoi, șofran, vin alb, busuioc

RISOTTO



Arrabiata

PASTE
   

 

Carbonara    350g    28 lei
paste, bacon, parmezan, ulei măsline, ou

Arrabiata    300g    25 lei
paste, roșii cherry, usturoi, ardei iute, sos roșii, busuioc, pătrunjel

 
Quattro formaggi    350g    34 lei
paste, gorgonzola, brie, parmezan



Mușchi de vită cu sos de piper verde
și piure de cartofi

GRĂTAR
  

 
Rib eye steak cu cartofi copți    600g    75 lei

 antricot vită, cartofi

 Mușchi de vită cu sos de piper verde și cartofi copți     450g    63 lei
mușchi vită, cartofi, piper verde, boia

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți, usturoi și parmezan    250g/200g    35 lei
ceafă porc, cartofi, usturoi, parmezan

Platou carne  (2 pers.)    900g/300g    145 lei
ceafă porc, mici, cârnați, piept pui, cartofi 

Mici (2 buc.)   8 lei



DESERT
   

 

Papanași    300g    19 lei
făină, brânză de vaci, ou, smântână, lămâie, dulceață

Tort Zamon    250g    22 lei

Înghețată    350g    21 lei
vanilie, ciocolată, fructe

Profiterol    200g    22lei

Papanași



Cartofi chips/copți    200g    9 lei
Cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi    250g    10 lei

 Piure de cartofi    200g    9 lei
Orez cu legume    200g    10 lei

orez, morcov, ardei gras, dovlecei, unt
Legume grătar    200g    14 lei

vinete, dovlecei, ardei gras, roșii, ceapă, ardei iute
Chiflă (1 buc.)    50g    2 lei

Parmezan    60g    6 lei
Pită grecească (1 buc.)    100g    8 lei

SOSURI
   

 Maioneză/maioneză cu usturoi/
bbq/soia/smântână/muștar/
ketchup/sweet chilli/sirachia

70g   4 lei

 GARNITURI



ADRESA: Smârdan nr. 29
E-MAIL: manager@zamon.ro

TEL: 0744 960 960


