
PALATUL MOGOŞOAIA
restaurant & events

bucate ALESE
la

mese de poveste

PRETURILE CONTIN TVA.
PRODUSELE POT CONTINE ALERGENI

Îngeţată cupă (40g)          5 Ron

desert

Legume grătar 

(200g)          17 Ron
Carto cuptor cu rozmarin 

(220g)        7 Ron
Carto Prăjiţi 

(180g)          6 Ron
Orez cu legume 

(200g)          7 Ron
Brocoli sote 

(200g) 12 Ron
Maz re sote ă
(200g) 8 Ron

Carto Chips 

(150g) 8 Ron

GARNITURI

Pâine 2 Ron
Ardei iute 1 Ron
Smântână 2  Ron

Mujdei 2  Ron

dIVERSE

“Va veni o vreme când acest popor, 
care n-a fost cunoscut până acum, 

va  luat în seamă. Din această ţară, 
trecută sub tăcere, vor răsuna cantece şi muzică. 

Neamul acesta va renaşte şi lumea se va mira 
ca de o minune să ae, în sfărşit, tot ceea ce el 

posedă din conştiinţa universală. “
MARTHA BIBESCU

Salată verde cu lămâie 
(60g)         6 Ron

Salată de vară 
(150g)      6 Ron

(Roşii, castraveţi, ardei, ceapă)
Salată de roşii cu brânză rasă 

(130g/20g)       7 Ron
Salată de varză şi morcovi 

(150g)        5 Ron

SALATĂ
insotitoare



SALATE
APERITIV

Supă cremă de legume şi crutoane 

(450ml)       10 Ron
Ciorbă ţărănească de pui 

(400ml/50g)        12 Ron
Borş de văcuţă 

(400ml/50g)         13 Ron

Salată Bulgărească 

(350g)        23 Ron
( Telemea de vacă, şuncă Praga, ou, 

roşii, castraveţi, ardei, măsline)
Salată Pui 

(300g)         23 Ron
(Piept pui, mix de seminţe, salată iceberg, rucola, 

porumb, ardei, castravete, dressing Dijon)
Salată Grecească 

(300g)         23 Ron
(Telemea de oaie, roşii, castraveţi, ardei gras,

 măsline, ceapă roşie, oregano)
Salată Ton 

(300g)         24 Ron
(Ton, ou, roşii, castraveţi, porumb, măsline, 

salată iceberg, rucola, ceapă roşie)
Salată cu Somon 

(240g) 29 Ron
(Roşii, ceapă roşie, salată iceberg, capere, 

somon fume, dressing de lămâie)
Salată Princess 

(250g) 24 Ron
( Mix de salate verde, iceberg, 

rucola, morcovi gătiţi n ierburi, î
dressing de citrice, pulpă de portocală)

Păstrăv la grătar sau prăjit 

(270g/220g)        22 Ron
File de Somon cu sos de lămâie şi chivas 

(200g/170g)      33 Ron
File de Somon la grătar 

(200g/170g)        30 Ron
Doradă la grătar 

(300g) 40 Ron

Platou de Pe te – 2 persoane ş
(850g) 110 Ron

(Dorada, midii, calamar, orez cu legume, 
buchet de salat brocolli sote, sos periachi)ă 

Fructe de mare prăjite 
(250g) 40 Ron

(Creve i, inele de calamari, baby calamari)ţ

PEŞTE

paste

Spaghetti Pomodoro Basillico 
(330g) 19 Ron

(Paste, roşii, parmesan, busuioc, 
usturoi, ulei măsline)

Penne Quattro Formaggi 
(350g) 26 Ron

(Paste, gorgonzola, parmesan, ementaller, smântână)

Spaghetti alla Bolognese 
(350g)        24 Ron

(Paste, carne văcuţă, roşii, morcovi, ţelină, 
ceapă, rozmarin, parmesan)

Penne alla Carbonara 
(350g)         25 Ron

(Paste, bacon afumat, ou, 
smântână, parmesan, piper)

Spaghetti Gamberi 
(300g) 32 Ron

(Paste, creveti, usturoi, ardei iute, ulei, usturoi)

Spaghetti fructe de mare 
(300g) 32 Ron

(Paste, creveti, calamari, midii, 
sos de rosii, ulei, usturoi)

***Gramajele sunt exprimate atât în crud 
cât şi la gata – produs nit.

Pastramă din muşchi de oaie la grătar 
(220g/180g)      35 Ron

Pulpe de pui dezosate la grătar 
(240g/200g)       19 Ron

Frigărui din piept pui la grătar 
(240g/200g)       16 Ron

Şnitel din piept de pui 
(140g/200g)        16 Ron

Cotlet de porc la grătar 
(250g/200g)        19 Ron

Ceafă de porc la grătar 
(220g/170g)        19 Ron

Cârnaţi proaspeţi de Vită / Oaie 
(200g/160g) 1      6 Ron

Muşchi de vită cu sos de piper verde 
(220g/180g)      48 Ron

Muşchi de vită la grătar 
(220g/180g)        45 Ron

Prepeli  cu duo de piure i sos demiglaceţă ş
(350g) 39 Ron

Piept de pui la gr tară
(220g) 18 Ron

(Piept de pui, ulei, sare, piper)

Pui Gorgonzola
(250g) 24 Ron

(Piept de pui, sos gorgonzola)

Pui cu sos de mu tarş
(250g) 24 Ron

(Piept de pui, sos mu tar)ş

Piept de pui n crusta de ierburi î
aromate cu sos de vin ro uş

(250g) 24 Ron
(Piept de pui, cimbru, pesmet, p trunjel, vin ro u)ă ş

Coaste de porc
(400g) 37 Ron

carne


