
SNACKS & APERITIVE

Chipsuri de creveți  100g / 10 lei

Rulouri vegetale de primăvară leaf   
cu sos chili și soia  120g / 18 lei

Cartofi Rocca   prăjiți, dați la cuptor cu 
cheddar, chili, bacon, ceapă verde  220g / 18 lei

Brânză la grătar cu vinete și ulei de măsline  
150g / 22 lei

Pate de ficat făcut în casă ficat de pui și de 
rață cu ceapă caramelizată, dulceață de afine și 
pâine prăjită   130g / 28 lei

Găluști coreene cu kimchi și porc    
cu sos sweet chili  130g / 28 lei

Prânzul plugarului selecție de 4 brânzeturi, 
nuci, mere, pâine prăjită  320g / 35 lei

Camembert copt cu ierburi, piper roz, dulceață 
și pâine  125 g / 250g / 24 lei / 35 lei

Creveți Pil Pil   creveți, ulei de măsline, 
peperoncino, usturoi  150g / 32 lei

CONFIT  hourglass 15-20 min

Obraji de porc  200-250g / 40 lei

Rață  200-250g / 42 lei

Alege garnitura: legume de Provence sotate /  
varză roșie caramelizată cu semințe

Semnificațiile simbolurilor:   leaf Vegetarian   Ușor picant    Picant    Foarte picant!   snowflake Preparat congelat   hourglass Timp estimat de preparare    

Notă:  Unele produse conțin alergeni. Cere ospătarului lista completă.

CURRY & PAD THAI    hourglass 15-20 min

CURRY VERDE THAI 
Curry, lapte de cocos, orez  300g

Pui  38 lei

Biban de mare  42 lei

Creveți  42 lei

Scoici verzi New Zealand  45 lei

PAD THAI   cu orez sau tăiței din orez
Ardei, morcovi, mazăre, ghimbir, usturoi, castane 
de apă, ou, soia, sos pește  350g

Vegetal leaf  36 lei

Pui  39 lei

Rață  42 lei

Porc  39 lei

Fructe de mare snowflake  42 lei

CĂLĂTORIE CULINARĂ

Pui marocan   cu dovlecel, roșii, năut, 
caise, migdale, harissa, scorțișoară   
300g / 32 lei

Pui jamaican Jerk   marinat în amestec 
jerk, preparat la grătar, cu ciuperci sotate  
300g / 33 lei

Adana Kebap cu vită Black Angus, lipie 
turcească și os de iaurt  300g / 35 lei

Garam Masala   cu pui, sos masala și orez 
negru  250g / 35 lei

Paste Linguini cu creveți snowflake  300g / 37 lei

TĂIȚEI CHOW MEIN 
Tăiței, varză, țelină apio, usturoi, ghimbir, soia, 
susan  350g

Vegetarian  35 lei

Pui  37 lei

Porc  37 lei

Biban de mare filé  
cu sos din ulei de măsline, usturoi, lime,  
capere și pătrunjel  300g / 40 lei

KOREAN KIMCHI
Jaeyook Kimchi Bokum   
Porc marinat cu sos coreean, kimchi, ceapă și 
orez basmati  300g / 40 lei

Kimchi Jjigae cu orez gochujang, kimchi, 
tofu, ceapă, soia, susan  350g

Vegetarian  37 lei

Porc  40 lei

SUPE EXOTICE    hourglass 15-20 min

TOM KA   

Lapte de cocos, lime, ghimbir, usturoi, lemongrass, 
ardei, shiitake, sos pește  350 mL

Gai - pui  26 lei 

Goong - fructe de mare  28 lei

TOM YUM 
Lemongrass, frunze de lime, galangal, ghimbir, 
lime, sos pește, sos soia, shiitake, ardei iute  350 mL

Hed - vegetală leaf  24 lei

Goong - fructe de mare  28 lei

RAMEN
Tăiței din orez, supă, sos de soia, germeni, praz, ou 
și ceapă verde  350 mL

Chashu - porc  25 lei

Kamo Negi - rață  28 lei

Chiri Gyuniku - chili și vită   28 lei

Shifudo - fructe de mare  30 lei

MOROCCAN HARIRA
Harira Marrakchia leaf  tăiței, linte, năut, 
turmeric, dovlecei, scorțișoară  350 mL / 20 lei 

STEAK-URI VITĂ  hourglass 25-30 min 

IRISH
Bavette  250-300g / 65 lei

Antricot  300-350g  / 70 lei 
Vrăbioară  300-350g / 70 lei

T-Bone Steak  350-400g / 90 lei

WAGYU
Ceafă de vită australiană  300g / 140 lei

Alege garnitura:  
soté de legume / ciuperci / spanac

E NEVOIE DE TIMP PENTRU  
O MÂNCARE DELICIOASĂ.
Suntem un gastropub mic, cu preparate 
deosebite. Fiecare fel de mâncare este 
pregătit individual, cu ingrediente de cea 
mai bună calitate. Vă rugăm, deci, să aveți 
puțină răbdare! Mulțumim și poftă bună!



SALATE

Salată de alge Wakame leaf  cu oțet de orez și susan   
100g / 14 lei

Kimchi felii leaf   varză coreeană fermentată minim 2 ani   
100g / 14 lei

Salată The Jar pui, salata, crutoane, parmezan, dressing Caesar   
350g / 20 lei

Salată Thai cu tăiței de morcov și castraveți leaf   
morcov, castraveți, năut, ardei, ceapă verde, susan, sos dulce-acrișor   
300g / 20 lei

Yum Talay creveți, castraveți, morcovi, ardei gras, ceapă verde, susan   
300g / 25 lei

Mem Saab avocado, portocală, germeni, ardei, creveți, mango, orez negru   
300g / 25 lei

GRĂTAR ROMÂNESC

Mici (4 buc.) cu cartofi prăjiți și muștar   
400g / 25 lei

Pastramă de pui cu cartofi prăjiți și spumă de usturoi  
350g / 26 lei

Cârnați afumați de casă (vită sau oaie) cu cartofi prăjiți   
400g / 27 lei

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți   
350g / 27 lei

Pastramă de porc cu cartofi prăjiți și spumă de usturoi   
350g / 27 lei

GARNITURI

Salată de varză albă   
150g / 6 lei

Salată verde/iceberg cu lămâie   
150g / 8 lei

Salată de varză murată cu ulei de măsline și piper   
200g / 8 lei

Cartofi Wedges   
200g / 10 lei

Orez cu legume   
200g / 10 lei

Salată de vară roșii, castraveți, ceapă verde, ardei   
150g / 12 lei

Salată de murături de casă   
250g / 12 lei

Pâine   
80g / 2 lei

Sos usturoi, maioneză, salsa, sriracha, ulei de măsline picant, chili  
30g / 3 lei

DESERT FĂCUT ÎN CASĂ

Preparate zilnic. Întreabă ospătarul despre desertul zilei.

Prăjituri / înghețată  
100-150g / 15 lei

BURGERI

BURGERI BLACK ANGUS
Clasic — ceapă caramelizată, maioneză,  
roșie, castravete murat, salată, cartofi wedges  
220g / 30 lei

Cheddar — brânză cheddar, maioneză, ceapă 
caramelizată, roșie, castravete murat, salată, 
cartofi wedges  
220g / 32 lei

Blue Cheese & Mushrooms — blue cheese, 
ciuperci, maioneză, roșie, salată, cartofi 
wedges  
220g / 33 lei

Special — bacon, cheddar, maioneză, ceapă 
caramelizată, roșie, salată, castravete murat, 
cartofi wedges  
220g / 34 lei

Egg — cheddar, bacon, maioneză, ceapă 
caramelizată, roșie, salată, castravete murat, 
ou prăjit, cartofi wedges  
220g / 35 lei

Brie & Bacon — brânză brie, dulceață afine, 
bacon, maioneză, salată, cartofi wedges  
220g / 35 lei

VEGBURGER leaf  

fasole roșie, fasole albă, năut, dovlecei, ardei, 
ceapă, usturoi, chimen, coriandru, pătrunjel, 
sos maioneză, sos roșii, cartofi wedges 
200g / 30 lei

Fiecare burger include două sosuri la alegere, dintre: 
maioneză / maioneză cu muștar / sos roșii   
sweet chili / sriracha / sos usturoi

wifi pass: rocca2018       |       www.roccabythejar.ro       facebook /jarbarpub      instagram /roccabythejar


