Menu
gustări

În centrul istoric al orașului,acasă la

vă așteptăm
într-o atmosferă plăcută și relaxată, plină de povestea vremurilor trecute.
Vă îmbiem cu o cană de cafea turcească, băuturi de casă,
gustări simple și rafinate, realizate după rețete moștenite și reinventate cu produse tradiționale și delicatese.
cu drag,

Rezervări:

tel. 0753.043.112
facebook.com/
contact doamnat.ro
www.
.ro

Program:

Marți - Duminică: 14.00-22.30
Luni - închis
organizăm evenimente, petreceri private
pentru care asigurăm meniuri speciale

Offa - 200 g

Gustări

gustare caldă cu pâine integrală prăjită, prosciutto,
cașcaval, ou ochi și salată

21 Lei

Tartine - 140 g

15 Lei

Canapele cu brânză - 180 g

16 Lei

Mezze - 350 g

28Lei

Iaurt cu verdețuri - 250 ml

10 Lei

Petit dejeuner - 300 g

18 Lei

gustare cu pâine integrală cu 2 sortimente la alegere și salată:
pateu de casă/pastă de pește/untură/zacuscă
gustare caldă la cuptor cu pâine integrală cu trei sortimente
de brânzeturi condimentate, salată
crutoane de pâine, grisine, legume crude
3 sosuri dipping: Chutney, de iaurt, pesto
gustare rece din iaurt de capră, mentă, busuioc
pâtisserie, dulceață, unt cu mirodenii, pâine integrală
cu lapte cald cu scorțisoar

Soupe
Supă rece crudă - 250 g
* de Roșii cu castravete, pătrunjel, smântână, telemea, crutoane
* de Dovlecel cu măr, mărar, smântâna, crutoane

15 Lei

Brunch
Bruschete Elle - 300 g

23 Lei

Bruschete l - 300 g

23 Lei

Blini - 300 g

26 Lei

mix de bruschete din
* brânză de capră, anșoa, stafide, nucșoară
pâine integrală toast cu: * roșii, ciuperci, piper alb, ulei tradițional
* brânză de capră, măr, nucă, mentă, busuioc
mix de bruschete din
* pastă de măsline, prosciutto, ciuperci
pâine integrală toast cu: * brânză de capră, susan, chimen, boia dulce
* roșii, mentă, busuioc, pesto verde
sortimente:

* 2 clătite reci umplute cu salată, brânză de capră, ton, mirodenii
* 2 clătite calde cu brânză de vacă, ciuperci, mirodenii, semințe și salată

34 Lei

Fromage - 300 g

platou cu brânzeturi cu măr, struguri, nucă prăjită, toast

Salade Elle - 300 g

Salate

dovlecel, cașcaval afumat, nucă, măr, morcov,
dressing de iaurt cu plante aromatice

24 Lei

Salade l- 300 g

24 Lei

Salade Tante - 300 g

24 Lei

salată cu prosciutto, brânza maturată, măsline, roșii, crutoane de pâine
salată de varză, boabe de fasole, roșii, telemea și plante aromatice

Crepes
Clătite dulci - 200 g

21Lei

Clătite cu urdă - 200 g

25Lei

Clătite cu înghețată - 200 g

23 Lei

3 clătite umplute la alegere:
miere cu scorțișoară și măr copt/ miere cu cafea/ dulcețuri/ ciocolată/
miere cu nucă
2 clătite caramelizate umplute cu urdă și mărar
clătită caramelizată umplută cu înghețată și fructe proaspete

Sucreries
Înghețată - 150 g

19 Lei

Salată de fructe - 150 g

17 Lei

Boudoirs Biscottes - 200 g

19Lei

Tarte T - 100 g

9 Lei
19 Lei

înghețată de vanilie cu brânză de vaci, nuci, fructe, dulceață, frișcă
fructe proaspete, frișcă, fulgi de ciocolată, topping de miere
desert cu pișcoturi, cremă de vanilie și frișcă,
fructe proaspete, fulgi de ciocolată

Desertul casei - diverse sortimente

