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Cantitățile preparatelor 
culinare sunt exprimate 
în grame de produs 
finit inclusiv eventualele 
garnituri.

Greutatea preparatelor 
principale poate fi 
diferită în funcție de 
rețetă și de modul de 
preparare solicitat de 
client.

Fotografiile produselor 
prezentate au caracter 
informativ, pot diferi față 
de produsul vândut.

!!!!



Gustari Traditionale
Fasole făcăluită cu ceapă caramelizată 200 g 17 lei
Fasole albă, ceapă, bulion, ulei.

Salată de vinete coapte pe plită cu ceapă roșie și 
salată de roșii din grădină

200 g 17 lei

Vinete coapte, ceapă, roșii.

Zacuscă Țărănească 200 g 17 lei
Vinete, ardei kapia, roșii, ceapă.

Salată de icre ca la Cherhana 150 g 17 lei
Icre de crap, lămâie, pâine, apă carbogazificată.

Pârjoale Moldovenești 200 g 24 lei
Carne de porc**, ceapă, ou, pătrunjel, făină, pesmet.

Jumări Boerești 200 g 23 lei
Fleică de porc.

Slănină Ardelenească cu ceapă roșie 150 g 23 lei

Măsline Pane 200 g 18 lei
Măsline, ou, faină, pesmet.

Cașcaval Pane cu cartofi prăjiți 200 g 32 lei
Cașcaval, făină, ou, pesmet.

Bulete cu brânză de burduf 200 g 21 lei
Brânză de burduf, făină, ou.

Bulz Ciobanesc cu brânză de burduf 350 g 32 lei
Mămăligă, brânză de burduf, bacon, ou.

Mămăliguță cu brânză și smântână 400 g 24 lei
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200/

Alergeni și informații utile

Gluten Produse lactate **Produs congelatOuăPește



Platoul din Cămară (2 persoane) 450 g 39 lei
Fasole bătută, icre de casă, salată de vinete cu ceapă, zacuscă, pită**.

Platou gustare caldă 1000 g 105 lei
Bulete cu brânză de burduf**, cașcaval pane, ciuperci umplute, gujoane de pui**,
ficăței** în bacon, pârjoale, cartofi la cuptor, maioneză cu usturoi. 
Platou rece (2 sau 4 persoane) 1400 g 125 lei
Cârnat crud uscat, pastramă de porc, slăninuță ardelenească, jumări, telemea de oaie, 
brânză de burduf, fasole bătută, salată de vinete, icre de crap, măsline kalamata,
ceapă roșie, roșii, ardei gras.
Platoul Berăriei (4 persoane) 1500 g 125 lei
Pastramă din piept de pui,  ceafă de porc afumată, piept de porc haiducesc,
salam uscat, cașcaval afumat, ardei umplut cu cremă de brânză, ouă umplute,
roșii cherry, măsline verzi, castravete, ceapă verde, ridichie. 

Ciorbă de burtă 400 g 18 lei
Burtă de vită, smântână, ou, țelină, ceapă, morcov, oțet.

Ciorbă de perișoare 400 g 17 lei
Carne de porc**, orez, ceapă, ardei gras, țelină, morcov, pătrunjel, roșii, borș.

Ciorbă de pui a la Greque 400 g 17 lei
Pui**, ceapă, morcov, țelină, ou, smântână, lămâie, mărar.

Ciorbă de văcuță 400 g 18 lei
Pulpă de vită**, ceapă, morcov, țelină, fasole verde, pătrunjel, roșii, borș.

Borș de pește 400 g 23 lei
Crap**, ceapă, țelină, morcov, pătrunjel, roșii, borș.
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Alergeni și informații utile

Produse lactate Ouă PeșteGluten Ciuperci **Produs congelatȚelină



Salate

Paste

Salată Caesar 400 g 35 lei
Piept de pui**, sos Caesar(anchois, maioneză), salată iceberg, parmezan,
bacon crocant, crutoane.
Salată de ton cu porumb 400 g 33 lei
Mix de salată, ton, roșii cherry, porumb, măsline kalamata, ceapă roșie, pită.

Salată Grecească 400 g 33 lei
Brânză, roșii, castravete, ardei kapia, măsline Kalamata, ceapă roșie, oregano,
ulei de măsline, pită.
Salată Bulgarească 500 g 35 lei
Mix de salată, roșii, castraveți, ardei gras, ceapă roșie, șuncă presată, telemea,
ou, măsline negre, pită.
Salată Paesano 450 g 35 lei
Șnițel de pui**, salată verde, salată iceberg, morcov, varză albă, roșie,
sos de iaurt, pită.

Penne Quatro Formaggi 300 g 34 lei
Penne, brie, gorgonzola, parmezan, mozzarella, cremă pentru gătit.

Spaghetti Carbonara 350 g 34 lei
Spaghete, cremă pentru gătit, parmezan, bacon, ou.

Spaghetti Milanese 350 g 34 lei
Spaghete, sos de roșii, șuncă, ciupreci, usturoi, busuioc.

Penne Arabiata 400 g 34 lei
Penne, roșii, ardei iute, pătrunjel.
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Produse lactate Ouă PeșteGluten **Produs congelatPorumb
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Garniță din Bucovina 100 g 41 lei
Carne la garniță cu cârnați afumați, mămăligă, salată de murături.

Ciolan Beraria Park 100 g 65 lei
Ciolan de porc, cartofi la cuptor, sos de usturoi, ardei copt.

Burger de pui 500 g 40 lei
Chiflă**,piept de pui**, făină, ou, pesmet, cheddar, castraveți murați, roșii,
sos bbq, cartofi prăjiți.
Burger de Vită 500 g 42 lei
Chiflă**, carne de vită**, castraveți murați, salată iceberg, cheddar,
bacon, roșii, sos burger, sos bbq, cartofi prăjiți, sos Andalouse.
Tigaie Picantă cu cartofi la cuptor 200 g 37 lei
Piept de pui**, ceafă de porc**, ardei gras roșu, ardei iute, castravete murat.       

Tochitură Arpașeană cu mămăliguță 200 g 38 lei
Piept de porc**, ceafă de porc**, cârnați semi-afumați, sos de roșii, mămăligă,
brânză telemea, ou. 
Pastramă de oaie cu mămăliguță și mujdei 200 g 49 lei
Pastramă de oaie, usturoi, mămăligă.

250/200/

600/200/
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Alergeni și informații utile

Produse lactate OuăGluten **Produs congelat
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Pomana porcului cu mujdei și mămăligă 200 g 35 lei
Fleică de porc**, vin alb, usturoi, mămăligă, murături.

Șnițel de pui crocant 250 g 33 lei
Piept de pui**, pesmet, făină, ou. 

Șnițel de porc țărănesc 250 g 35 lei
File de porc**, pesmet, făină, ou.  

Crispy de pui cu cartofi la cuptor și sos de 
smântână cu usturoi

200 g 33 lei

Piept de pui**, făină, ou, fulgi de porumb, cartofi, smântână, usturoi.

Ficăței de pui Lionezi cu piure 200 g 31 lei
Ficăței de pui**, ceapă, vin, mărar, cartofi, unt.

Pui gorgonzola cu cartofi la cuptor 400 g 36 lei
Piept de pui**, gorgonzola, cremă pentru gătit, cartofi.

Iahnie de fasole cu cârnați 150 g 32 lei
Cârnați semiafumați, fasole albă, ceapă, morcov, roșii. 

Alergeni și informații utile

Porumb SulfiţiiGluten Produse lactate **Produs congelatOuă
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Mușchi de vită** cu cartofi prăjiți în untură 200 g 66 lei

Cotlete de berbecuț cu cartofi prăjiți în untură 200 g 52 lei

Scăricică de porc cu cartofi prăjiți în untură 200 g 49 lei

Ceafă suculentă de porc cu cartofi prăjiți în untură 200 g 36 lei

Piept de porc cu cartofi prăjiți în untură 200 g 36 lei

Frigărui de pui cu cartofi prăjiți în untură 200 g 34 lei

Pulpe de pui** dezosate cu cartofi prăjiți în untură 200 g 32 lei

Jumătate de pui** cu mămăligă și mujdei 200 g 38 lei

Cârnați de casă proaspeți cu cartofi prăjiți în untură 200 g 33 lei

Cârnați semi-afumați cu cartofi prăjiți în untură 200 g 33 lei

Cârnați de oaie picanți cu cartofi prăjiți în untură 200 g 35 lei

Cârnați de porc picanți cu cartofi prăjiți în untură 200 g 33 lei

Cârnați tăiați la bardă cu cartofi prăjiți în untură 200 g 33 lei

Cârnați de Pleșcoi cu cartofi prăjiți în untură 200 g 36 lei

Mititei (4 bucăți) cu cartofi și muștar 200 g 34 lei

Incinse pe Jar…
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Alergeni și informații utile

**Produs congelatMuștar
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Alergeni și informații utile

**Produs congelat

Platou Beraria Park (2 persoane) 400 g 135 lei
Cotlete de berbecuț, cârnați de Pleșcoi, pastramă de oaie, cartofi prăjiți în untură,
murături asortate.
Platoul Măcelarului (2 persoane) 1250 g 105 lei
Cârnați de casă, cârnați semi-afumați, cârnați de Pleșcoi, cârnați de bere,
cartofi prăjiți în untură, murături asortate.
Platou Grill Park (2 sau 4 persoane) 2500 g 218 lei
Ceafa de porc**, frigărui de pui**, mititei, cârnați semi-afumați, pulpe de pui
dezosate**, piept de pui**, cartofi prăjiți în untură, murături asortate.
Platou Bucovinean (6 persoane) 3600 g 295 lei
Scăricică de porc, piept de porc, ceafă de porc, frigărui de pui**, pulpe de pui**,
cârnați de oaie, cârnați de porc**, mititei, cartofi prăjiți în untură, murături asortate.

750/

1250/ 109/
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Garnituri

Păstrăv la grătar cu legume 200 g 41 lei

Crap prăjit cu mămăliga și mujdei 200 g 44 lei

Saramură de la Tulcea 500 g 45 lei
Crap, ardei kapia, ceapă roșie, roșii, usturoi, ardei iute, mămăliguță.

Hamsie prajită cu mujdei 200 g 29 lei

Scoici Marinărești 450 g 41 lei
Midii, vin alb, unt, usturoi, pătrunjel.

Somon la grătar cu legume 200 g 49 lei
Somon, roșii, ardei gras, dovlecei.

Midii cu sos picant 450 g 43 lei
Midii, roșii, ceapă, ardei iute, pătrunjel, usturoi, vin, lămâie, pită.

Midii pane 250 g 39 lei
Carne de midii, făină, ou, pesmet, smântână, usturoi.

Inele de calamar cu sos marinara 250 g 39 lei
Calamar, făină, ou, pesmet, sos de roșii, busuioc.

Cartofi prăjiți în untură 250 g 13 lei

Cartofi prăjiți cu parmezan 250 g 17 lei

Piure de cartofi cu trufe 200 g 18 lei
Cartofi, unt, pastă de trufe.

Cartofi țărănești 250 g 16 lei
Cartofi, bacon, ceapă, usturoi.

Orez cu legume 200 g 14 lei

Varză calită 200 g 13 lei

Mămăligă 200 g 8 lei

Legume la grătar 200 g 15 lei

300/
250/

250/

Alergeni și informații utile

SulfiţiiGluten Produse lactate Ouă Ciuperci PeșteCrustacee Moluște
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Salată de roșii cu brânză 250 g 15 lei

Salată asortată de vară 250 g 13 lei

Salată de varză albă 200 g 12 lei

Salată verde cu lămâie 200 g 13 lei

Salată de murături asortata 200 g 13 lei

Salată de varză murată 200 g 12 lei

Salată de ardei copt 200 g 14 lei

Sosuri
Maioneză cu usturoi 50 g 6 lei

Mujdei de usturoi 50 g 6 lei

Smântână 50 g 6 lei

Smântână cu usturoi 50 g 6 lei

Ardei iute 2 lei

Chifle** 2 lei

Pită Romanească** 2 lei

Alergeni și informații utile

Produse lactate OuăGluten

1 buc

1 buc

1 buc
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Desert

Clătite cu dulceață 200 g 17 lei
Faină, ou, apă carbogazificată, lapte, dulceață.

Clătite cu ciocolată 200 g 17 lei
Faină, ou, lapte, apă carbogazificată, cremă de ciocolată.

Papanași cu smântână și
dulceață sau cremă de ciocolată

240 g 23 lei

Faină, ou, brânză de vaci, smântână sau ciocolată.

Profiterol 350 g 24 lei
Înghețată asortată, gogoși**, cremă de ciocolată.

Inghețată asortată 250 g 19 lei
3 feluri de înghețată.

Placintă cu mere și înghețată 250 g 21 lei
Aluat foietaj, mere, zahăr.

Tort Krantz 150 g 23 lei
Caramel, alune, înghețată de ciocolată, înghețată de vanilie, sos ciocolată.

Tort de Ciocolată 150 g 21 lei
Faină, ou, ciocolată, unt, zahăr.

Alergeni și informații utile

Produse lactate OuăGluten **Produs congelatArahide
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1 Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare 
sau hibrizi ai acestora) și produse derivate;

2 Crustacee și produse derivate;

3 Ouă și produse derivate;

4 Pește și produse derivate;

5 Arahide și produse derivate;

6 Soia și produse derivate;

7 Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza);

8
Fructe cu coajă, de exemplu 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 de Queensland (Macadamia ternifolia) și produse derivate;

9 Țelină și produse derivate;

10 Muștar și produse derivate;

11 Seminţe de susan și produse derivate;

12 Dioxid de sulf și sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, 
exprimate în SO2;

13 Lupin și produse derivate;

14 Moluște și produse derivate.
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