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CREAM SOUP:

de Roșii

de Țelină

STARTER:

Burrata pe pat de roșii

(burrata, roșii, roșii cherry, sos pesto, infuzie de ulei cu rucola și busuioc, rucola fresh) 

Mousse de somon fume

(cremă de brânză, somon fume, ceapă roșie caramelizată, gel de vin roșu, pâine crispy)

Tartar de ton roșu

(ton roșu(pd), avocado, coriandru, gel de edamame, gel de mango, lime

 ulei de susan, crispy de tapioca) 

Creveți  Black Tiger în crustă panko

(creveți Black Tiger(pd), semințe de susan, sos mayo-matcha 

18 lei

20 lei

45 lei

43 lei

54 lei

59 lei

350ml

350ml

350g

300g

280g

260g

(țelină, piept de rață afumat, ulei de măsline, crutoane)

(roșii, busuioc, parmezan, ulei de măsline, crutoane)

 castraveți, edamame, ridiche roșie)



PASTA:

Tortellini de casă 

(tortellini de casă cu ricotta și spanac cu sos alb)

Cannelloni 

(cannelloni cu sos ragu, mozzarella, parmezan, busuioc)

Spaghetti 

(spaghetti, midii si creveți(pd), sos roșu, ulei de măsline, usturoi, 

Gnocchi

(gnocchi quattro formaggi)

32 lei

30 lei

38 lei

26 lei

340g

400g

360g

320g

busuioc, parmezan)

SALAD:

Nicoise

(salată verde, spanac, cartofi, fasole verde, roșii cherry, ceapă roșie, 
măsline kalamata, somon, anchois, ou, dressing de muștar cu miere) 

Nutty Caesar 

(piept de pui sau creveți(pd) la alegere, salată iceberg, bacon, parmezan 

sos Caesar, crutoane, mix de semințe prăjite)   

Versace

 (creveți(pd) , sos White River, măr, cașcaval, ananas, măsline, morcov, 

roșii cherry, salată verde, țelină, salată mixtă)

Don Stefano 

(mix de salată, brânză de capră, portocale, grepfrut, ananas copt, rodie, 

  mix de semințe) 
 avocado, merișoare, goji, chimen, reducție de oțet balsamic, ulei de măsline, 

37 lei450g

creveți  35 lei   450g

450g

40 lei

27 lei

300g

460g

pui   27 lei



sos de usturoi cu ierburi)

MAIN COURSES:

Mușchi de vită

(mușchi de vită, mousse de țelină, țelină crispy, reducție de vin)

Beef bourguignon

Coaste de vițel

(coaste de vită gătite lent, gălbiori, morcov, ciuperci shiitake, piure de cartofi)

Piept de rață 

(piept de rață, piure de cartofi, alune de pădure caramelizate, mere poșate 
în suc de sfeclă roșie, sos demi-glace cu smochină)

Pulpă de rață

Cotlet de berbecuț

(cotlet de berbecuț New Zealand(pd), mousse de mazăre, anghinare 

Mușchiuleț de porc

(spată de vită gătită lent, piure de cartofi, bacon, ciuperci)

(pulpă de rață confiată, fasole scăzută, chorizo)

 (mușchiuleț de porc, cartofi zdrobiți cu ierburi, pancetta, bacon, 

350g

400g

800g

380g

400g

400g

107 lei

58 lei

90 lei

61 lei

48 lei

90 lei

43 lei340g

750gCoaste de porc 55 lei

(coaste de porc gătite lent, sos bourbon Barbeque, salată Kimchi, cartofi noi)

Piept de pui 38 lei

(piept de pui gătit suos-vide, cartofi dauphinoise, piure de morcov, broccoli)

460g

poșată în unt, anghinare crispy, sos demi-glace cu piper roșu)



FISH AND SEA FOOD

70 lei330g

75 lei450g

65 lei320g

54 lei970g

56 lei400g

Lup de mare

(lup de mare(pd), piure de dovleac, morcov caramelizat, ceapă caramelizată,

(somon poșat în unt, vongole(pd), cartofi noi, ceapă chives, broccoli, 
sos Beurre Blanc, roșii concasse) 

sos de citrice cu yuzu și sake)
(caracatiță la grătar(pd), rucola, soia, ciuperci shiitake, 

Caracatiță

Somon

Midii

Creveți

(creveți în unt(pd), busuioc, vin alb, pâine)

(scoici(pd), unt, busuioc, vin alb, pâine)

roșii cherry, spanac sote, infuzie de rucola cu busuioc)



330g

350g

450g

32 lei

35 lei

38 lei

BURGERS:

Don Stefano 

(chiflă, vită Angus tocată, bacon crocant, brânză cheddar, ceapă  

RIBS

(chiflă, vită Angus tocată, coaste de porc, brânză cheddar, roșii, rucola, 

“The Boss is Back”

(chiflă, vită Angus tocată, brânză cheddar, brânză emmentaler, castraveți 

caramelizată, ciuperci, castraveți murați, roșii, salată iceberg, 

castraveți murați, jalapeno, cremă de unt, sos Barbeque, sos White River)

murați, salată creață, bacon crocant, ardei copt, ceapă caramelizată, 

 
Tomahawk   

GRILL STEAK:

    94 lei  

    98 lei  

Mușchi de vită   

Antricot de vită fără os  

Antricot de vită cu os     

T-bone     

    260 lei

350g

240g

700g

    184 lei 500g

    460 lei1050g

cremă de unt, sos dulce-acrișor)

cremă de unt, maioneză, ketchup)



PIZZA:

Margherita                                      24 lei

     400-450g

(aluat proaspăt napoletan, sos de roșii, mozzarella, busuioc, 

Bufala                                         36 lei

(aluat proaspăt napoletan, sos de roșii, mozzarella di bufala, busuioc,               

 

 

 

 

Capriciosa                                  30 lei

Quattro Formaggi

(aluat proaspăt napoletan, sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, 

(aluat proaspăt napoletan, sos de roșii, mozzarella, brie, gorgonzola, ricotta) 

Don Stefano                                    38 lei

(aluat proaspăt napoletan, sos de roșii, mozzarella di bufala, 

prosciutto crudo, ricotta) 

Bernaise                                                                        8,5 lei

 (reducție de vin cu oțet, tarhon, gălbenuș de ou, unt, lămâie)

Olandez                                                                           7,5  lei

SAUCES:       50g/porție

(reducție de vin cu oțet, gălbenuș de ou, unt, lămâie)

Piper verde                                                                              8 lei

(smântână lichidă, boabe de piper verde, cognac brandy, sos demi-glace)

White River                                                                                5 lei

(maioneză, usturoi)

Bourbon Barbeque                                                                    5 lei

(ketchup, muștar, usturoi, ceapă , infuzate cu bourbon)

Ardei copt                                                                                    6 lei

(ardei copt, maioneză, condimente)

Sweet  Chilli                                                                                                                6 lei

(chilli, zahăr, oțet de orez, usturoi, ghimbir)

Sriracha                                                                                          5 lei

(ardei iute, usturoi, zahăr brun, oțet)

ulei de măsline extra virgin)

ulei de măsline extra virgin)

măsline, ardei roșu, oregano)

42 lei



 

(foaie de clătită, brânză de vacă, smântână, vanilie, stafide, zahăr) 

TRADITIONAL DISH:

TRADITIONAL DESSERT:

              

 

 

 

 

Traditional Soup:

Ciorbă de văcuță                                                                 19 lei400ml
(rasol de vită, smântână, ardei, pâine)

Ciorbă rădăuțeană                                                    20 lei
(piept de pui, smântână, ardei iute, pâine) 

400ml

Traditional Main Dishes:

Tochitură moldovenească                                                        45 lei

(pulpă de porc, cârnați afumați, piept de porc, untură, usturoi, 

Platou Bucovinean                                                       220 lei
(rece: cârnați de porc, mușchiuleț de porc, piept de porc, mușchi vânătoresc, 

    
cald: cârnați de casă, ceafă de porc, piept de porc, pulpă de pui dezosată, 

Ciulama de hribi                                                                           41 lei
(hribi(pd), ceapă, usturoi, smântână, mărar, mămăligă) 

Bulz moldovenesc                                                                 20 lei

(brânză de burduf, jumări, mămăligă)    

Păstrăv                                         13 lei/100gr
(păstrăv în crustă de mălai sau la grătar, mămăligă, mujdei)

    550g

brânză de burduf, ou, mămăligă, murături) 

șuncă, slănină, ceapă, brânză burduf 

mămăligă, murături asortate) 
piept de pui, scrijele, legume la grătar, tocinei, dovlecei, 

2700g

480g

400g

Papanași                                                                        21 lei

(papanași cu brânză de vacă, dulceață de afine, smântână)  

250g

Clătite la cuptor                                                                        18 lei250g



Chipsuri din cartofi  

SIDE DISH:

Broccoli                        

Ciuperci sote  

(ciuperci, vinete, ceapă roșie, dovlecel, roșii, ardei, ulei de măsline cu ierburi) 

(cartofi, unt, lapte) 

  

 (țelină, unt, lapte) 

   

(cartofi(pd) simpli ) 

(cartofi cu cheddar topit, bacon și jalapeno)

Cartofi prăjiți    

(broccoli, unt, usturoi)  

200g 9 lei

11 lei150g

(ciuperci, ulei de măsline, unt, cimbru) 

Legume la grătar  13,5 lei200g

Piure de cartofi   7,5 lei150g

Mousse de țelină 9 lei150g

Cartofi prăjiți 7 lei        

200g            11 lei

9 lei200g Cartofi dulci prăjiți (pd) 

 7 lei150g

Cartofi  twisters  9 lei150g

150g 



 

    Pădurea Neagră                                  (125g)         17 lei

   Medovik                                    (125g)           17 lei

   Tort Diplomat                                   (125g)                         17 lei

  Trio mousse chocolate                                          (125g)                          20 lei

  Tiramisu                                    (125g)              20 lei

Înghețată                                   (150g)                17 lei

DESSERT:

carafe of wine



COFFEE:
  

Hot Tea                                      250ml              10 lei

Hot Chocolate                                250ml            13,5 lei

(ciocolată caldă, lapte, frișcă, biscuiți)

mușețel, mentă, iasomie, vanilie-căpșuni-zmeură, mere)

(negru, caise roșii, căpșuni, vanilie, verde, ghimbir-lămâie, fructe de pădure, 

(espresso, cremă de lapte, sirop de tiramisu, frișcă top) 

Tiramisu coffee                             330ml               15 lei

(espresso Americano, irish whiskey, sirop de zahăr, frișcă lichidă)

Irish Coffee                                      200ml    16,5 lei

(espresso, cremă de lapte, frișcă top) 

Cappuccino Vienez                                 180ml                   11 lei

(espresso, cremă de lapte, sirop de vanilie, sirop de caramel)  

Caramel Macchiato                             300ml  15 lei

DESSERT COFFEE:

(espresso, lapte, cremă de lapte) 

Latte                           300ml                 13,5 lei

(espresso dublu, cremă de lapte)

Flat White                       180ml      13,5 lei

(espresso, cremă de lapte)

Cappuccino                    180ml                     11 lei

(espresso, cremă de lapte)

Espresso Macchiato                  60ml    8,5 lei

(espresso, apă fierbinte)

Americano                  60ml               7,5 lei

(cafea proaspăt măcinată 100% Arabica 16g) 

Espresso Doppio             60ml              12 lei

(cafea proaspăt măcinată 100% Arabica 8g)

Espresso             30ml                    7,5 lei  



FRESH JUICES:  

300ml 12  lei

Portocale

Grepfrut 

Mere

Fresh mixt cu fructe proaspete, 
presate la rece!

Morcovi

Sfeclă roșie

LEMONADES:

Classic 500ml 12 lei

(suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, apă carbogazoasă sau plată, 
gheață)

Mint 500ml 14 lei

(suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, ghimbir, mentă, 
apă carbogazoasă sau plată, 

Melon 500ml 18 lei

(suc proaspăt de lămâie, piure de pepene galben, sirop de zahăr, 

Mint & Ginger 500ml 16 lei

(suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, ghimbir, mentă, 
apă carbogazoasă sau plată, 

Orange & Basil 500ml 18 lei

(suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, suc proaspăt de portocale, busuioc, 

gheață)

apă carbogazoasă sau plată, gheață)

gheață)

apă carbogazoasă sau plată, gheață)



MILK SHAKE:

Oreo                     250ml  

(oreo, lapte, frișcă lichidă, înghețată, gheață)

Strawberry                      250ml     16 lei

(piure de căpșuni, lapte, înghețată de căpșuni, gheață)

Chocolate                         250ml        16 lei

(sirop de ciocolată, lapte, înghețată de ciocolată, gheață)

Banana                           250ml           

(banană, lapte, sirop de zahăr, gheață)

Vanilla                                             250ml              16 lei

(înghețată de vanilie, sirop de vanilie, lapte, gheață)

REFRESHMENTS:

Jelly Belly                             500ml       17 lei

(piure de banane, sirop de cireșe, sirop de ciocolată, suc de cranberry,

Sunshine                                    500ml           17 lei
(suc de cranberry, piure de fructul pasiunii, coajă de portocală, 

coajă de lămâie, coajă de lime, apă tonică, gheață) 

Cherry Coca                                            500ml    17 lei

(sirop de cireșe, suc proaspăt de lămâie, suc de rodie, busuioc, 

coca-cola, lămâie, ghimbir, gheață)

Sweet Peach                                                              500ml                    17 lei

(compot de piersici, banană, nectar de piersici, gheață) 

Apple Pie                                                      500ml             17 lei

(suc de piersici, suc de mere roșii, scorțișoară, sirop de caramel, măr, gheață)

Green Apple                                                                        500ml    17 lei

(nectar de măr verde, suc proaspăt de lime, suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr,

 lămâie, gheață)

 gheață)

16 lei

16 lei



CLASICS COCKTAILS: 

 Mojito                            20 lei

(rom, suc proaspăt de lime, zahăr brun, mentă, 
apă carbogazoasă, gheață)

 Strawberry Mojito          23 lei

(rom, suc proaspăt de lime, zahăr brun, mentă, piure de căpșuni, 

Gin Tonic                20 lei

 (gin, suc proaspăt de lămâie, apă tonică, gheață)

 Cuba Libre                    20 lei

(rom, suc proaspăt de lime, coca-cola, gheață)

 Campari Orange                       20 lei

(Campari, nectar de portocale, gheață) 

 Long Island                            22 lei

(rom, gin, vodka, triplu sec, suc proaspăt de lime, 
coca-cola, sirop de zahăr, gheață)

 Cosmopolitan                                 21 lei
(vodka, lichior triplu sec, suc proaspăt de lime, suc de cranberry)

 Aperol Spritz                                   25 lei

(aperol, prosecco, portocală, apă carbogazoasă, gheață) 

 Hugo                                        23 lei

(sirop de soc, mentă, prosecco, suc proaspăt de lime, 
apă carbogazoasă, gheață)

 Frozen Margarita                                                       24 lei

(tequila silver, triplu sec, suc proaspăt de lime, zahăr, gheață)

 Godfather                                               25 lei

(scotch whisky, lichior amaretto, angostura bitter,  portocală)

 Don Stefano                                                                30 lei

(bourbon, suc proaspăt de lime, sirop de soc, busuioc proaspăt, 
angostura bitter, gheață)

 Ana                                                                    35 lei

(gin, sirop de soc, prosecco, busuioc, apă aloe, suc proaspăt de lime, 
blue curaçao, gheață)

apă carbogazoasă, gheață)

400ml 

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

120ml

350ml

350ml

300ml

300ml

150ml

400ml



WHITE WINE:    

Cramposie Selecționată       94 lei

Prince Stirbey – Drăgășani

 SERVE - Dealu Mare

Cuvee Clemence                                                     111 lei
chardonnay + fetească albă

12.5%

12.5%Tămâioasă Românească                        94 lei

14%  

Cuvee Amaury                             14%                   170 lei
sauvignon blanc + chardonnay + riesling

Terra Romana                                              13%  89 lei
sauvignon blanc + fetească albă

Corcova – Oltenia

Chardonnay                                    12.5%        71 lei
chardonnay

Davino Ceptura - Dealu Mare

Făurar Alb                                         12.5%           65 lei
sauvignon blanc + fetească albă + riesling

Iacob Alb                                              13%              97 lei
sauvignon blanc + fetească albă + riesling

Domaine Ceptura Blanc                                           12.5%  158 lei
sauvignon blanc + fetească albă

 Cramele Recaș – Banat

Sole Chardonnay                          13%       105 lei
chardonnay

Solo Quinta                              13%         170 lei
cabernet + chardonnay + muscat + fetească regală + sauvignon blanc

Regno                                  12%              75 lei
Pinot Grigio

Liliac – Transilvania

Sauvignon Blanc                                      13%    105 lei
sauvignon blanc

WINE SELECTION
sec - demisec

tămâioasă românească

Pinot Gris                                        12.5%                  88 lei
pinot gris



Domeniul Coroanei Segarcea – Oltenia

Prestige Chardonnay    
chardonnay

Prestige Sauvignon Blanc   
sauvignon blanc

 Purcari - Republica Moldova

Chardonnay      
chardonnay

 
Pinot Grigio      
pinot grigio

Alb de Purcari     
chardonnay + pinot gris + pinot blanc

12.8%   83 lei

 13%  83 lei

13.5%   82 lei

 13%  79 lei

  13%  182 lei

ROSE WINE:

Prince Stirbey – Drăgășani

Rose                    13%  105 lei
cabernet sauvignon

 Serve - Dealu Mare

Cuvee Sissi                     12.5%        117 lei
pinot noir

Terra Romana                        12.8%          94 lei
merlot + fetească neagră + cabernet sauvignon

 Corcova – Oltenia

Rose                                12%   71 lei
merlot + cabernet + syrah

 Davino Ceptura - Dealu Mare

Făurar Rose                                 13.5%        71 lei
cabernet sauvignon + merlot

Iacob Rose                                    13.5%          83 lei
cabernet sauvignon + merlot

 Cramele Recaș - Banat

Muse Day                                         11.5%             115 lei
Muse Night                                         12.5%             115 lei



 

 

 
 

 

Liliac – Transilvania

Rose              12.5%     87 lei
pinot noir

 Domeniul Coroanei Segarcea – Oltenia

Prestige Tămâioasă Roză    13%               116 lei
tămâioasă roză

Purcari - Republica Moldova

Rose         13.5%  79 lei
cabernet sauvignon + merlot + rară neagră

RED WINE:

Prince Stirbey – Drăgășani

Merlot                13.5%               145 lei

Negru de Drăgășani Reserva                13.5%             170 lei
negru de Drăgășani

Serve - Dealu Mare

Milenium Roșu        14.5%     109 lei
fetească neagră + merlot + cabernet sauvignon

Cuvee Charlotte          14.5%       285 lei
cabernet sauvignon + merlot + fetească neagră

 Corcova – Oltenia

Syrah Reserve                             14.2%  121 lei
syrah

Davino    Ceptura - Dealu Mare

Făurar Roșu        14.2%         65 lei
fetească neagră + merlot + cabernet sauvignon

Iacob Roșu           14.5%                     108 lei
cabernet sauvignon + fetească neagră

Domaine Ceptura Rouge           14.6%                     228 lei
fetească neagră + merlot + cabernet sauvignon

merlot



- sec -

Cramele Recaș - Banat

Selene Fetească Neagră  14.5%         128 lei
fetească neagră

Liliac – Transilvania 

Red Cuvee        14.5% 108 lei
fetească neagră + merlot

Domeniul Coroanei Segarcea – Oltenia

Prestige Pinot Noir             13.5%        85 lei
pinot noir

Prestige Cabernet Sauvignon
cabernet sauvignon                              13.5%             85 lei

ITALY WINE:

 Brunello di Montalcino - Piccini, Toscana    roșu       14%           367 lei
 

Scaia - Tenuta Sant'Antonio, Veneto          alb      12.5%        118 lei
 Garganega + Chardonnay

Amarone della Valpolicela                             roșu         15%                    315 lei
Luigi Righetti, Veneto

SPARKLING WINE:

 Purcari Spumant Alb                  extra brut                   12.5%                      228 lei

Terre di Marca Alb                   extra dry                    12.5%           

Cricova Spumant Alb                    demisec                         11%             

Purcari Spumant Rose                  brut                        12.5%              174 lei

CHAMPAGNE:

Armand de Brignac Gold Alb       brut                          12.5%                     2598 lei

Dom Perignon Alb                            brut                            12.5%                      1380 lei

Moet & Chandon Alb                         brut                                12%                        349 lei  

Moet & Chandon Rose                       brut                     12%                        431 lei  

Prosecco Treviso DOC

65 lei 

80 lei



WHISKEY:                50ml

 Corcova Chardonnay                  alb sec   

GLASS OF WINE           150ml – 15 lei

 Făurar Merlot           roșu sec 

 Făurar Rose         rose sec  

 Făurar Sauvignon Blanc        alb sec   

 Corcova Syrah      roșu sec   

 Corcova Rose                  rose sec  

ALCOHOLIC BEVERAGES: 40%

40-43% vol. alc.

30-40% vol. alc.DIGESTIF:       50ml

 Jägermeister             15 lei

 Unicum               15 lei

 Limoncello             12.5 lei

 Ouzo                   12 lei 

SCOTCH WHISKEY

 Chivas Regal 12y          27 lei

 Chivas Regal 18y           43 lei

 Johnnie Walker Select Reserve           18 lei

 Johnnie Walker Green 15y             22 lei

 Johnnie Walker Blue                             121 lei

SINGLE MALT                   

 Lagavulin 18y                                 35 lei

 Balvenie Double Wood 12y                                28 lei

IRISH WHISKEY          

 Jameson Select Reserve                       20 lei 

 Glenfiddich 18y                         34 lei

 Glenmorangie Lasanta 12y                                       32 lei

TENNESSEE WHISKEY               

 Jack Daniel’s Tennessee                            20 lei

 Jack Daniel’s Gentleman                              25 lei

 Jack Daniel’s Single Barrel                                             25 lei 



COGNAC:        50ml

RUM:       50ml

GIN:               50ml

VODKA:       50ml

ȚUICĂ             50ml

TEQUILA & LIQUEUR              50ml

  

 

 

 

 
 

  
  

 

 

  

 

  

40% vol. alc.

38-42% vol. alc.

40% vol. alc.

17-38% vol. alc.

50% vol. alc.

40-42% vol. alc.

 Cles des Ducs Armagnac XO                        45 lei

 Remy Martin VSOP              33 lei

 Jad XO 28y                 41 lei

 Hennessy Fine VSOP    25 lei

 Kvint XO      27 lei

 Havana Club Especial          11 lei

 Sailor Jerry Spiced           22 lei

 Diplomatico Reserva Exclusiva           39 lei

 Tanqueray no. Ten                 27 lei

 Bombay Sapphire       23 lei
 Beafeater London           11 lei

 Gray Goose                 25 lei

 Ștefan cel Mare                  18 lei

 Voronskaya                    15 lei
              Tito’s                      15 lei

 Zetea                                        35 lei

 Jose Cuervo Gold                                            11 lei 

 Jose Cuervo Silver                                               11 lei

 Olmeca Silver                                                    11 lei

Saber Afinată                                                       12 lei

Saber Vișinată                                                         12 lei

Kahlua                                                11 lei

Baileys                                                  11 lei

Amaretto                                      13 lei



BEER:

 
 
 
 
 
 
 
 

Unfiltered Beer: 

 Carlsberg       330ml        8 lei
 Holsten Premium             500ml         7 lei

              Holsten Radler                    500ml          7 lei

              Tuborg         500ml          6 lei
              Tuborg fără alcool        500ml           7 lei
              Heineken                       330ml            8 lei
              Heineken fără alcool            330ml             8 lei

Nenea Iancu Blondă          500ml             12 lei
Guinness            330ml             12 lei
Weihenstephaner           330ml             12 lei
Kronenburg Blanc            330ml              12 lei

Grimbergen Ambree             330ml  12 lei

Paulaner Dunkel             500ml   13 lei
Cidru Somersby              330ml     7 lei
Mythos               330ml     8 lei
Bucur    330ml      8 lei

Edelweiss     500ml        15 lei

Paulaner Weiss     500ml         16 lei
Nenea Iancu      500ml          12 lei
Holsten Weizen       500ml          10 lei

SOFT DRINKS:

Coca-Cola         250ml  7 lei
(original, zero, lime)

Fanta           250ml    7 lei
(struguri, portocale)

Sprite           250ml     7 lei

 Schweppes               200-250ml      8 lei
(tonic, mandarine, jazzy ginger, aperitivo)

 Granini             250ml        7 lei
(portocale, mere)

Fuzetea             250ml         8 lei

Cappy               250ml           8 lei
(portocale, portocale roșii, piersici, pere, vișine)

Apă plată/ carbogazoasă            330ml            6 lei

Apă plată/ carbogazoasă             750ml            10lei

RedBull               250ml             15 lei

(piersici, ceai negru și lămâie)



In atenția oaspeților cu intoleranțe sau 

alergii la anumite produse, Restaurantul 

nostru prepară și servește produse ce 

conțin alergeni. Operațiunile standard din 

bucătărie cuprind acțiuni de gătit a 

produselor  in zone comune de preparare 

sau gătire. Se pot întâlni variații ale 

produselor sau gusturilor, datorate 

diferențelor de materie primă de la 

distribuitor, substituirea unor ingrediente din 

rețete, revizuirea unor rețete sau a modului de 

preparare al locației.

Datorită acestor motive, Don Stefano nu poate 

garanta lipsa totală a alergenilor din oricare 

produs din meniu. 

Ne bazăm pe responsabilitatea și atenția cu care 

oaspeții noștri vor parcurge acest meniu, inainte 

de a lansa comanda. 

Toate produsele preparate cu produs sau din 

produs decongelat vor avea un simbol “(pd)” in 

dreptul ingredientului din descrierea fiecărui 

preparat.

 Substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe:

◊ cereale care conțin gluten și produse derivate 

◊ crustacee și produse derivate 

◊ ouă și produse derivate 

◊ pește și produse derivate 

◊ arahide și produse derivate 

◊ soia și produse derivate 

◊ lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) 

◊ nuci, migdale, alune de pădure, fistic și alte fructe cu 

coajă, inclusiv derivatele lor 

◊ țelină și produse derivate 

◊ muștar și produse derivate 

◊ susan și produse derivate 

◊ dioxid de sulf și sulfiti 

◊ moluște și produse derivate  

Alergeni 







R E Z E R V A R I  :  0 7 5 7 4 1 6 4 5 5

@RestaurantDonStefano @donstefanorestaurant


