
main course,  
not main curse
Beautyburger cu cartofi pe tablă

400g- 30lei
Beef burger, mustard dressing, green salad, backed cherry tomatoes, caramelized onion

sweets,  not sweats

Tartă de ciocolată neagră cu surprize

180g- 15lei
Chocolate tart

Tartă Pear Tatin / Lemon Pie

180g- 15lei
Pear Tatin Tart / Lemon Pie

Plăcintă cu brânză grasă dulce, sos de vișine si susan prăjit

180g- 15lei
Cheese pie with sour cheery sauce, roasted sesame

Pere gătite în vin, cremă de brânză mătăsoasă și vinaigrette de mentă

160g- 16lei
Pear in wine, cream cheese and mint vinaigrette

sides,
not sighs
Cartofi pe tablă

150g- 8lei
Roasted potatoes

Salată verde

100g- 6lei
Green salad

Orez jasmin

150g- 9lei
Jasmin rice

Paste de casă cu ciuperci sălbatice și sos de dovleac

380g- 28lei
Homemade pasta, wild mushrooms, pumpkin sauce, seeds, parmigiano

Tagliatele de casă cu fructe de mare

380g- 36lei
Homemade pasta, sea fruits, olive oil

Torteloni de casă cu ricotta și trufe

300g- 36lei
Homemade torteloni filled with ricotta, tru�e salsa

Orez jasmine cu somon, creveți și calamari

350g- 35lei
Jasmine rice, salmon, shrimps, calamari, vegetables

Snițel de curcan cu emmental, cartofi pe tablă și ardei copt

400g- 32lei
Schnitzel, gratinated cheese, roast potatoes, grilled pepper

Ciolan copt, piure de mazăre și pâine prăjită cu usturoi

400g- 28lei
Roasted pork knuckle, mashed peas, toasted bread with garlic

Mușchiuleț de porc cu sos de ardei și orez jasmine

400g- 34lei
Pork tenterloin, pepper sauce, jasmin rice

File de somon cu sos de unt, ierburi aromate și lămâie

250g- 34lei
Salmon fillet, flavoured butter sauce, lemon

Creveți și calamari Green Mamba, baby spanac sotat

350g- 42lei
Shrimps, calamari, Green Mamba sauce, saute baby spinach

Steak de vită, cartofi pe tablă, praf de piper roz și salată

450g- 68lei
American red angus, roasted potatoes, pink pepper, green salad

breakfast,  
not brakefast
Chiflă pufoasă cu chorizo, ou ochi și sălățică

200g- 22lei
Sausages, sunny side up egg, bun, green salad

Fritatta ca la tata acasă

250g- 16lei
Potatoes, eggs, cream, dill

Jumeri de ouă/ochiuri cu baghetă rustică și salată verde

180g- 12lei
Scrambled eggs / sunny side up, bread, green salad

Cruton cu papară, avocado și salată de ridichi cu mărar

200g- 18lei
Scrambled eggs, bread, avocado, radish salad

starters
not start trek
Cea mai bună supă de midii

350ml- 17lei
Mussels, vegetables, spices

Bruschetă cu roșioare rumenite, gorgonzolla & dulceață de smochine

180g- 17lei
Backed cherry tomatoes, gorgonzolla, ricotta, figs jam

Icre de crap și știucă, cipoline și pesto de pătrunjel și lămâie

180g- 18lei
Carp and pickerel caviar, pickled onion, parsley pesto

Dovlecel cu sos de brânză, migdale rumene și fulgi de ceapă

200g- 19lei
Zucchini, cheese dressing, almonds, onion flakes

Salată de cus-cus și legume

300g- 20lei
Cous cous, cucumber, cherry tomatoes, flavoured herbs, lemon, olive oil

Buratta și roșioare rumetine

300g- 32lei
Buratta, cheery tomatoes, basil pesto, mustard vinaigrette, peppers oil

Salata Waldorf cu carne de curcan

300g- 24lei
Turkey, apio, nuts, raisins, baby spinach, rucola

sandwichez not sand
witches
Cheese beef sandwich

280g- 23lei
Beef, cheese, mustard sauce, roasted onion

The Reuben

280g- 24lei
Beef, gruyere cheese, pickled cabbage, dressing



the “i  have no idea”
section

JUST LIKE EVERYWHERE ELSE

fresh & smoothie

Coca Cola, Pepsi Cola 250ml - 8lei

SOCIAL LUBRICANTS
Terapia platin / gold  5% 500ml - 13lei

longdrinks
Cuba libre
J&B Coke
Screwdriver
Gin tonic
Campari orange

250ml - 19lei

250ml - 19lei

250ml - 19lei

250ml - 19lei

250ml - 19lei

MIXOLOGY

Frankfurt souer (AMARETO, SUC DE MERE, SUC LĂMÂIE) 22lei

HUGO (PROSECCO, SIROP DE SOC) 22lei

Mimosa (PROSECCO, SUC DE PORTOCALE) 22lei

Aperol spritz (APEROL, PROSECCO, APĂ MINERALĂ) 22lei

Grand Tanquerai
(GIN, GRAND MARNIER, CASTRAVETE, SUC LĂMÂIE, SIROP ZAHĂR) 22lei

WINE SELECTOR
Făurar alb / roze / roșu  13.5% 55lei

Iacob alb  13.5% 106lei

Iacob roze  13.6%  88lei

Corcova Chardonnay  13% 60lei

Corcova Roze 13.5% 65lei

Corcova Cabernet Merlot 14.3% 67lei

Corcova Syrah 14.2% 110lei

Catleya alb / roze 14.5% 69lei

Catleya roșu 13% 93lei

Sable noble alb / roze 14.5% 62lei

Sable noble roșu 13% 93lei

Zăganul blondă / brună  5.3% / 7% 500ml - 11lei / 13 lei

Ground zero  4.5% 330ml - 13lei

Heinneken  5% 330ml - 9lei

Ciuc / Ciuc zero  5%  / 0% 330ml - 7lei

Ciuc Radler  1.9% 330ml - 8lei

Cidru Brothers  4% 500ml - 17lei

Apă minerală/plată 330ml - 7lei

Smoothie “Tropical” (PORTOCALĂ & BANANĂ) 330ml - 14lei

BEFORE
Campari 23% 13lei Jaggermesiter 35% 13lei

Limoncello 11% 13lei

Amaretto disaronno 28% 14lei

Aperol 11% 12lei

& AFTER

330ml - 11lei
330ml - 11lei

Fresh “Gil Dobrică” (PORTOCALĂ, GRAPEFRUIT, MENTĂ)

Smoothie “Oglindă-oglinjoară” (BANANE & FRUCTE DE PĂDURE)

Fresh fără fițe (PORTOCALE / GRAPEFRUIT / MIXT)

Homemade icetea
Lemonades

Espresso, Espresso macchiato 30ml/70ml - 7lei

Cappucino 150ml - 11lei

Caffe latte 250ml - 13lei

Tea / Masala tea 300ml - 10lei

40ml

WWW.BEAUTY-FOOD.RO
FACEBOOK.COM/BEAUTYFOOD23    INSTAGRAM.COM/BEAUTYFOOD_ 

BY THE GLASS
Făurar alb / roze / roșu  14lei

Corcova alb / roze / roșu  15lei

Prosecco 15lei

150 ML

750 ML

250 ML

Preparatele noastre pot conține urme din următoarele produse potențial 
alergene: cereale care conțin gluten: secară, grâu, orz, ovăz, grâu spelt, grâu 
mare sau surse hibrid ale acestora și produse derivate /crustacee și produse 
derivate /pește și produse derivate /arahide și produse derivate /lapte și 
produse derivate /țelină și produse derivate /muștar și produse derivate 
/semințe de susan și produse derivate /dioxid de sulf și sulfiți de concentrații 

de peste 10mg/kg sau 10mg/litru

Atenție, vinurile pot conține sulfiți!

WIFI:     beautyfood123

REZERVĂRI 0759 030 609


