the restaurant

a na tow er

a la carte

“MOTHER NATURE IS THE TRUE ARTIST
AND OUR JOB AS COOKS IS TO ALLOW HER TO SHINE”

Începem un capitol frumos, ce cuprinde două anotimpuri,
toamnă-iarnă, unde vă punem la dispozit,ie viziunea noastră
despre cele mai bogate roade ale anului transpuse în farfurie.
O să regăsit,i gusturi din trecut ale unor mâncăruri trecute
prin foc, prelucrate într-o manieră modernă
și prezentate într-un mod rafinat.
Suntem Domni și Doamne care își pun la dispoziție serviciile
în folosul unor Doamne și Domni.

***

We begin a beautiful chapter, which includes two seasons,
autumn and winter, where we propose our vision of the richest
harvest of the year, transposed on a plate.
You will find tastes from the past of some dishes cooked
on open fire, processed with modern techniques
and presented in a refined manner.
We are Gentlemen and Ladies who make our services
available for the benefit of Ladies and Gentlemen.

Chéf Alex ANTAL

De început
For the very beginning
Select,ie de Jamon / Jamon Selection
Mangalit,a maturat 28 luni

100 g, 95 lei

Mangalica aged 28 months
Cebo Iberico maturat 28 luni

100 g, 100 lei

Iberico Cebo aged 28 months
Bellota (Pata Nera) maturat 42 luni

100 g, 195 lei

Bellota aged 42 months

* se servește cu pâine prăjită și ulei de măsline / served with toast & olive oil

Icre de știucă / Pike roes

90 g, 55 lei

Fasole neagră, ridiche murată, pudră de mărar
Black beans, pickled radish, dill powder

Stridii / Oysters
Specials Gillardeau no. 3

27 lei/buc

Tsarskaya Creuse de Cancale no. 3

26 lei/buc

Fine de Claire no. 3
Lămâie, sos de șalotă cu ot,et / lemon & mignonette sauce

* comandă minimă 3 buc / minimum order 3 pcs

19 lei/buc

Startere • Starters
Salată cu Anșoa și Rat,ă / Anchovy & Duck Salad

140 g, 55 lei

Baby lettuce, piept de rat,ă afumat, emulsie de ou cu anșoa,
brânză Horezu, chipsuri de pâine
Baby lettuce, smoked duck breast, egg emulsion with anchovy,
Horezu cheese & bread chips

Foie Gras și Ciuperci / Foie Gras & Mushrooms

140 g, 79 lei

Ciuperci de pădure, drojdie coaptă, gălbenuș de ou
Forest mushrooms, baked yeast & egg yolk

Carpacio de Seabass / Seabass Carpaccio

90 g, 69 lei

Emulsie de citrice, muguri de pin, mărar, frunze picante
Citrus emulsion, pine buds, dill & spicy leaves

Carpaccio de Ton / Tuna Carpaccio

90 g, 69 lei

Ulei din roșii uscate, dovleac murat ușor picant , tatșoi
Dried tomatoes oil, slightly spicy pickled pumpkin, tatsoi

Tartar de Vită Simmenthal / Simmenthal Beef Tartar

120 g, 75 lei

Pastă de ardei iute, capere, pătrunjel, gălbenuș de ou uscat,
castravet,i murat,i, șalotă
Hot pepper paste, capers, parsley, dried egg yolk,
pickled cucumber & shallot

Icre, Vânătă și Smântână / Roes, Eggplant & Cream

120 g, 49 lei

Smântână caramelizată, vinete coapte și marinate, icre de somon
Caramelized sour cream, baked & marinated eggplant, salmon roes

Topinambur și Trufe Transilvănene /
Jerusalem Artichoke & Transylvanian Truffles
Cremă de topinambur copt, trufe proaspete
Jerusalem Artichoke cream with fresh truffles

200 g, 49 lei

Main Course
Tăit,ei de casă, Varză și Trufe /
Home Made Noodles, Cabbage & Truffles

300 g, 68 lei

Varză călită, spumă de Horezu, trufe de Transilvania
Roasted cabbage, Horezu cheese foam, Transylvanian truffles

Conopidă și Roșii / Cauliflower & Tomatoes

300 g, 72 lei

Conopidă pane, sos de roșii uscate, frunze de muștar
Breaded Cauliflower, dried tomatoes sauce, mustard leaves

Macrou, Cartof și Ou / Hake, Potato & Egg

330 g, 79 lei

Macrou la grătar, cartof copt în sare aromatizată
cu mușet,el, sos pe baza de ou
Grilled Mackerel, potato baked in salt flavored
with chamomile, creamy egg sauce

Pește - Captura zilei / Fish - Catch of the Day

38 lei/100g

Pește proaspăt gătit în sare aromatizată, sau la grătar,
cartofi gătiți în sare, sos de vin alb și ierburi
Fresh fish baked in salt crust, or grilled,
baked potatoes & white wine sauce with herbs

Caracatit,ă, Anghinare și Cartofi /
Octopus, Artichoke & Potatoes
Cartofi copt,i, anghinare la grătar, sos de leuștean
Baked potatoes, grilled artichoke, lovage sauce

330 g, 115 lei

Main Course
Cod, Topinambur și Midii /
Cod, Jerusalem Artichoke & Mussels

330 g, 115 lei

Cod gătit în vit,ă de vie, piure de topinambur,
sos de ardei copt și midii
Cod baked in grape leaves, Jerusalem artichoke puree,
roasted pepper sauce & mussels

Prepelit,ă și Conopidă / Quail & Cauliflower

300 g, 95 lei

Piept de prepelit,ă, mămăligă crocantă, conopidă,
sos de smântână cu ulei de pătrunjel
Quail breast, crispy polenta, cauliflower,
sour cream with parsley oil

Ceafa Mangalica și Varză / Mangalica Collar & Cabbage

350 g, 98 lei

Ceafa gătită lent, varză calita cu cremă
de cartofi copt,i, dovleac murat
Slow cooked Mangalica collar, sauted cabbage,
baked potato cream & pickled pumpkin

Miel, Vânătă și Morcovi / Lamb, Eggplant & Carrots

350 g, 95 lei

Miel gătit lent, piure de vânătă coaptă, morcovi murat,i cu cardamon
Slow cooked Lamb, eggplant puree & pickled carrots with cardamon

Cerb și Sfeclă / Venison & Beetroot
Cotlet de cerb, piure de topinambur, sos de sfeclă coaptă
Venison loin, Jerusalem artichoke puree, baked beetroot sauce

350 g, 115 lei

Meniu de degustare
Tasting Menu
5 feluri / dishes

350 lei

7 feluri / dishes

450 lei

* se comandă pentru toate persoanele de la masă același
meniu de degustare / for the entire table and same tasting menu

Josper Grill
Antricot Iruki (Spania) /
Iruki Entrecote grain fed (Spain)

350 g +, 59 lei/100g

Cartofii casei, sos bernaise / sos piper verde, salată
House potato, bernaise sauce / green pepper sauce & salad

Antricot Black Angus (Uruguay) /
Black Angus Rib Eye grain fed (Uruguay)

350 g +, 52 lei/100g

Cartofii casei, sos bernaise / sos piper verde, salată
House potato, bernaise sauce / green pepper sauce & salad

Mangalica Tomahawk (Hungary)
Cartofii casei, sos muștar, salată
House potato, mustard sauce & salad

Pentru garnituri de sezon, consultat,i ospătarul Dvs.
For seasonal garnish, ask your waiter.

400 g +, 45 lei/100g

Deserturi • Desserts
Sufleu de alivancă, Inghet,ată de vin Tokaj /
Polenta Souffle & Tokaj wine ice cream

120 g, 49 lei

Înghet,ată și spumă din vin Tokaj, sos de migdale
Tokaj wine ice cream & foam, almond sauce

Texturi de Ciocolată / Chocolate Textures

120 g, 45 lei

Ciocolată de casă cu trufe, mousse de ciocolată și crocant de ciocolată
Homemade chocolate with truffles, chocolate mousse & crunchy chocolate

Caise, Vanilie și Cardamon / Apricot, Vanilla & Cardamon

120 g, 40 lei

Inghet,ată de caise, mouse de vanilie, biscuit,i cu cardamon
Apricot ice cream, vanilla mousse, cardamon cookies

Platou de Brânzeturi / Cheese Platter
Realizat,i platoul după preferint,e:

45 lei/100g

Brânzeturi Frant,uzești, Italiene, select,ie autohtonă premium
servite cu gem, nuci, fructe uscate și alte complimente
Make you own platter from:
French, Italian, Local Premium Selection served with jams, nuts, dry fruits and
other compliments.
Cremeux de Bourgogne a la truffe - cow (Burgundia, France)
Fourme d’Ambert - cow (Auvergne, France)
Raclette - cow (Transylvania, Romania)
Bloom - cow (Transylvania, Romania)
Pecorino Romano DOP - sheep (Sardinia, Italy)
Polochon cendree – goat (Nouvelle-Aquitaine, France)
Extra opt,iune premium / Extra premium option:
Beppino Occeli – sheep & cow (Italia)
Branza maturata 18 luni in foi de castane
Aged 18 months in chestnut leaves

70 lei/100 g

Cu orice întrebare referitoare la gramaje, alergeni,
valori calorice, ingrediente utilizate
(inclusiv folosirea eventualelor ingrediente congelate),
adresaţi-vă personalului de servire.
For further informations regarding to the allergens,
caloric values, used ingredients
(inclusive the use of eventually frozen ingredients),
please, ask your server.
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