
Merlot e despre dragoste pentru gust.

Gustul acela pe care nu știi să îl explici, dar îl simți și îl iubești. Gustul care te face să vrei mai mult și să te 
întorci de fiecare dată. Gustul pe care nu îl împarți cu nimeni, dar mereu îl savurezi cu cineva drag alături.

Ne bucurăm că ești azi aici!

Scan me!
for english menu





Tartar de vită cu unt și trufe
mușchi vită, capere, ou, trufe  150g 56 lei

Tartar de ton roșu cu avocado și ghimbir murat
ton file, avocado, semințe susan, ghimbir, mango    150g 52 lei

Terină din ficat de rață 
ficat de rață îndopată, sos zmeură, brioșă cu unt, dulceață de pere         220g 53 lei

Selecție de brânzeturi românești cu șonc de casă
Picior de porc afumat, mix brânzeturi românești  250g 47 lei

Mămăligă cu cremă de hribi și sos de zbârciogi
Mălai, hribi, zbărciogi, cremă de brânză, trufe  180g 32 lei

Salată din icre de știucă
Icre știucă, gris , ou, ceapă  150g 29 lei

Tapas vegetarian
fasole bătută, zacuscă de casă, salată de vinete                                                                                         210g 23lei

Carpaccio de vită și cremă de brânză                                                
mușchi de vită, branză capră, ierburi    150g 49 lei

Starters



Supe

Paste si risotto

Cremă de hribi cu biscuite din parmezan, ficat de rață și trufe
hribi, trufe, ficat de rața îndopată, parmezan, unt    300ml 29 lei

Cremă de roșii cu burrata și busuioc
burrata, roșii, busuioc  250ml/100g 27 lei

Supă de pește și fructe de mare
calamari, sepie, creveți, pește undițar, scoici, usturoi, sos roșii, coriandru    400ml 53 lei

Supă de găină de casă cu tăiței și legume
găină, tăiței, ou, legume    300ml 19 lei

Paste umplute cu mozzarella de bivoliță în sos de roșii
paste proaspete, mozzarella, parmezan, ou, sos de roșii, busuioc  300g 37 lei

Tagliatelle cu ragu din carne de vită cu brânză maturată de Torockoi
paste proaspete, mușchi de vită,  hribi, trufe, ulei de trufe,    300g 42 lei

Paccheri cu fructe de mare
sepie, calamari, scoici, creveți, vin alb, usturoi, unt    350g 57 lei

Risotto cu hribi și burrata crocantă
orez arborio, hribi, burrata, trufe    350g 42 lei

Risotto cu fructe de mare
orez arborio, sepie, calamari, creveți, midii, vin alb      350g 57 lei



Peste si fructe de mare
Lup de mare cu piure de conopidă, sos de unt cu lamâie și morcovi copți
file lup de mare, conopidă, morcovi, unt    380g 83 lei

Ton roșu în foi de alge cu sos Asiatic și cușcuș cu legume
ton file, alge marine, cușcuș, legume    300g 71 lei

File de calcan gătit în unt clarifiat cu mămăligă cremoasă și sparanghel
calcan file, mălai, parmesan, unt clarifiat, sparanghel    350g 85 lei

Caracatiță la grill cu salată caldă de cartofi cu capere și ceapă roșie
tentacule caracatiță, cartofi, capere, ceapă,    350g 92 lei

Captura zilei    per 100g 22 lei

Preparate de baza
Tournedos Rossini
mușchi de vită angus, ficat de rață, cartof, sparanghel, vin roșu, trufe

450g 143 lei

Mușchi de vită Wellington
mușchi vită, terină de cartofi, sos de zbarciogi, nuci caramelizate    400g 135 lei

Obrăjori de vită în sos de hribi, orez cu unt și morcovi copți
obraz de vită, hribi, cartofi, vin roșu, orez, morcovi    470g 63 lei



Schnitzel Vienez 
Salată austriacă / cartofi pai

200g/100g 57 lei

Pulpă de miel la cuptor, cartofi cu bacon și varză albă, jus de miel și orez în 
crustă cu mazăre
pulpă miel, cartof, varză, orez, mazăre, bacon

480g 85 lei

Ceafă de porc Mangalița cu piure de cartofi și legume coapte
ceafă porc Mangalița, cartofi, unt, legume tinere    450g 77 lei

Cotlet de porc cu os în crustă de pesmet, piure de cartofi cu pătrunjel, 
salată coleslaw
cotlet porc, cartofi, pesmet, ou, coleslaw

450g 60 lei

Piept de rață cu piure de păstârnac, sparanghel și sos de vin roșu cu portocală
piept de rață, păstârnac, sparanghel, portocale, vin roșu    450g 67 lei

Pulpă de rață confiată, tartă cu varză roșie, sos de zmeură și pară fiartă în vin
pulpă rață, varză roșie, zmeură, pară, vin roșu    450g 59 lei

Piept de pui de curte cu ficat de rață, terină de cartofi cu brânză, 
sos de zbârciogi și dovlecel cu ierburi aromate
piept de pui suprem, ficat rață, cartofi, zbărciogi, brânză de oaie, dovlecel

   450g 49 lei

Wellington vegetarian
sfeclă roșie, ciuperci, sparanghel, brânză de capră, miere      300g 55 lei



Preparate la Josper
Mușchi de vită Angus  per 100g crud 43 lei

Cut of the day
diferite tipuri de carne selectate de bucătarul nostru  

preț stabilit zilnic per 100g/produs
pentru detalii întrebați chelnerul dvs. 

Ceafă de porc Mangaliță    per 100g 23 lei

Piept de pui suprem  250g 35 lei

Garnituri
Hribi sote
hribi, praz, coniac, smântână   100g 25 lei

Orez cu unt și parmezan
orez arborio, vin alb, ceapă esalot, unt, parmezan  220g 21 lei

Legume la cuptor
morcovi, dovlecel, măr verde, ceapă roșie, porumb  200g 19 lei

Sparanghel sote
sparanghel, unt, mentă  150g 29 lei

Cartofi copți cu rozmarin 
cartofi, rozmarin, usturoi  200g 19 lei



Salate
Salată de rucolla cu roșii cherry 
salată de rucola, roșii cherry, parmezan   150g 19 lei

Salată de sezon
conținut în funcție de sezon  150g 17 lei

Desert
Tartă cu nuci, sos de zmeură și înghețată de casă
nuci, unt, zmeură, faină, înghețată    200g 27 lei

Lapte de pasăre
lapte, ou, baton vanilie, zahăr  150g 19 lei

Sferă din mousse de ciocolată, crumble de alune și caramel sărat
ciocolată neagră, ou, faină, fructe de pădure, înghețată  150g 26 lei

Tiramisu
gălbenuș de ou, pișcoturi, expresso, esență de rom, mascarpone, pudră cacao  150g 23 lei

Cheescake cu fructe de pădure și sorbet de căpșuni
ciocolată neagră, ciocolată albă, frișcă animală, ou  150g 27 lei



Bauturi

Cafea Racoritoare
Espresso 8 lei

Espresso Decaf 9 lei

Espresso Doppio 13 lei

Latte Macchiato 11 lei

Espresso Affogato 
espresso , înghețată

14 lei

Irish Coffee 
espresso , Glenfiddicg 12 yo, frișcă lichidă

31 lei

Jamaican Coffee 
rom, Kahlua, espresso, frișcă

27 lei

Ciocolată caldă 14 lei

Ceai 11 lei

Socată naturală 0,30 L 8 lei

Socată naturală 0,50 L 14 lei

Apă Perenna 0,33 L 8 lei

Apă Perenna 0,75 L 15 lei

Gama Coca Cola 
Coca Cola, Sprite, Fanta, Schwappes

0,25 L 9 lei

Fresh de portocale / grapefruit 0,30 L 14 lei

Limonadă 0,40 L 12 lei

Limonadă Merlot 
fructe de sezon, lămaie

0,40 L 15 lei

Redbull 0,33 L 14 lei



Vodka
Grey Goose 40 ML 28 lei

Belvedere 40 ML 29 lei

Beluga 40 ML 31 lei

Vermouth
Martini Bianco 40 ML 13 lei

Martini Rosso 40 ML 13 lei

Martini Dry 40 ML 13 lei

Cognac
Hennessy VS 40 ML 33 lei

Remy Martin VSOP 40 ML 39 lei

Martell  XO 40 ML 99 lei

Whisky 
Glenfiddich 12 yo 40 ML 30 lei

Glenfiddich 18 yo 40 ML 45 lei

Maker’s Mark 40 ML 25 lei

Jack Daniel’s Single Barrel 40 ML 30 lei

Lagavulin 16 yo 40 ML 48 lei

Rom
Zacapa 23 yo 40 ML 32 lei

Diplomatico Reserva 40 ML 27 lei

Gin
Hendrick’s 40 ML 19 lei

Gin Mare 40 ML 22 lei

Tequila
Jose Cuervo Silver 40 ML 12 lei

Jose Cuervo Gold 40 ML 14 lei

Bere
Timișoreana 0,33 L 12 lei

Grolsch 0,40 L 16 lei

Grolsch Weizen 0,50 L 18 lei

Peroni 0,33 L 13 lei

Warsteiner 0,33 L 14 lei

Warsteiner N/A 0,33 L 12 lei

Warsteiner Dunkel Black 0,33 L 14 lei



Cocktail-uri non-alcoolice

Cocktail-uri

Foreigner 
lime, fructe de pădure, mentă

0,25 L 21 lei

Green Apple 
lime, suc natural de mere, Blue Curacao

0,25 L 21 lei

Aperol Spritz
Aperol, Prosecco, apă minerală

0,25 L 27 lei

Hugo 
Prosecco, sirop de soc, lime, mentă

0,25 L 27 lei

Kir Royal   
Creme de Cassis, Prosecco

0,12 L 27 lei

Martini Royal  
Martini, Prosecco, lime, mentă

0,20 L 27 lei

Cuba Libre    
Rom, Coca Cola, lime

0,25 L 25 lei

Campari Orange   
Campari, suc de portocale

0,25 L 24 lei

Gin Tonic  
Gin Hendrik’s, apă tonică 

0,25 L 27 lei

Amaretto Sour  
Disaronno, Sweet & Sour

0,20 L 27 lei

Classic Martini 
Gin, Martini, Angoutura Bitter

0,16 L 27 lei

Daiquiri Flavoured 
Rom, Sweet Sour, lichior de fructe

0,16 L 27 lei

Margarita
Tequila, Cointreau, lime

0,16 L 27 lei

Cosmopolitan
Vodka, Cointreau, suc de merișoare, lime

0,16 L 27 lei

Old Fashioned   
Maker’s Mark, Angoustura Bitter, Orange Bitter

0,12 L 27 lei

Negroni 
Campari, Martini, Gin

0,16 L 32 lei

Rusty Nail 
Glenfiddich 12 yo, Drambuie

0,16 L 32 lei

Mojito 
Rom, lime, mentă

0,25 L 27 lei

Manhattan
Maker’s Mark, Martini, Angoustura Bitter, Maraschino

0,12 L 27 lei

Black Manhattan    
Maker’s Mark, Angoustura, Averna, Maraschino

0,12 L 27 lei

Bauturi aperitive
Disaronno 40 ML 15 lei

Drambuie 40 ML 15 lei

Kahlua 40 ML 15 lei

Aperol 40 ML 14 lei

Campari 40 ML 14 lei

Averna 40 ML 15 lei

Fernet Branca 40 ML 15 lei

Montenegro 40 ML 15 lei

Limoncello 40 ML 14 lei

Pălincă Bran  prună 40 ML 18 lei

Pălincă Bran gutuie 40 ML 20 lei



ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR

Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni. În cazul în care sunteți intolerant / alergic la un ingredient, înainte 
de a comanda orice preparat din meniul nostru consultați lista cu ingredientele conținute de preparate și / sau întrebați 

personalul unității.

     a se verifica lista de alergeni

                       din produs congelat

LISTĂ ALERGENI:

Cereale care conțin gluten
(adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora);

Crustacee și produse derivate;
Oua și produse derivate;
Pește și produse derivate;

Arahide și produse derivate;
Soia și produse derivate;

Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus Communis L.), alune de pădure (Corylus Avellana),

nuci (Juglans Regia), anacarde ( Anacardium Occidentale), nuci Pecan ( Carya ILLInoiesis(Wangenh.) K.Koch),
nuci de Brazilia ( Bertholletia Excelsa), fistic (Pistacia Vera),

nuci de Macadamia și nuci OueensLand ( Macadamia Ternifolia) și produse derivate;
Țelină și produse derivate;

Muștar și produse derivate;
Semințe de susan și produse derivate;

Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/litru;
Lupin și produse derivate;

Moluște și produse derivate.


