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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu
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Dragi prieteni, unele dintre preparatele noastre pot conține anumite 
ingrediente cu efect alergen. 

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm ca, înainte de 
a comanda, să vă consultați cu ospătărița noastră, pentru a lua decizia 

corectă și a vă putea savura comanda fără nicio problemă. 
Vă mulțumim și vă dorim poftă bună !

pâine, ardei muștar smântână gratis

Întrebați de țigări așa:
- Bună ziua, aveți țigări?

- Da? Excelent. Ce țigări aveți?

lei?
?

de

“
“

paginile întrebărilor
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

7 lei  omletă simplă • 3 ouă
plain omlette • 3 eggs
9 lei  omletă mixtă • 3 ouă, șuncă, cașcaval, ciuperci
mixed omlette • 3 eggs, ham, cheese, mushrooms
10 lei  omletă țărănească •  3 ouă, costiță, ciuperci, 
ardei gras, ceapă, cașcaval
cottage scrambled • 3 eggs, bacon, mushrooms, 
green pepper, onion, cheese
5 lei  ouă “ochiuri” • 2x
fried eggs • 
10 lei  ochiuri cu șuncă și brânză • 
2 ochiuri, kaiser, telemea 
ham & cheese  • 2 fried eggs • bacon, cheese 
10 lei cașcaval pane •
fried cheese •
10 lei  mămăliguță cu brânză și smântână  
polenta with cheese and sour cream 
3 lei  micu’ 
grilled minced meat rolls
10 lei  cârnat ardelenesc • carne porc, ușor picant
transylvanian pork sausage • sausage, slightly spicy
12 lei  ficăței de pui tărănești 
“ country ” style liver
10 lei cârnăciori de casă
romanian sausage
12 lei sandwich club piept de pui, șuncă, cascaval, cartofi 
prăjiți, castraveți murați
club sandwich  • chicken breast, ham, cheese, fried 
potatoes, pickled cucumbers
18/29 lei  “platou” cald 1pers/2pers • gujoane de pui, 
ficaței de pui, cașcaval pane, mici, cârnăciori, murături 
“plateau” warm 1pers/2pers • gujoane chicken, chicken 
livers, fried cheese, small sausages, pickles

de
200 gr

350 gr

350 gr

100 gr

300 gr

250 gr

450 gr

50 gr

250 gr

150 gr

200 gr

250 gr

300/600 gr

gu
st

tipic
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

7 lei  fasole bătută  
romanian style mashed beans 
10 lei  salată de vinete  
romanian style mashed eggplant 
16 lei  salată bulgarească • salată verde, 
roșie, castravete, ceapă roșie, șuncă, oua, 
telemea, măsline
bulgarian salad - green salad, tomatoes, 
cucumbers, red onion, ham, egg, 
cheese, olives
17 lei  salată caesar • salată iceberg, piept 
pui, anșoa, crutoane
caesar salad - green salad, chicken breast, 
parmesan, croutons, dressing
13 lei  salată de crudități •  morcovi, 
țelină, măr, nucă
salad • carrot, celery, apple, walnuts
17 lei  salată de crudități cu pui • morcovi, 
țelină, măr, nucă, piept de pui
chicken salad • carrots, celery, apple, 
walnuts, chicken
17 lei  salată de țelină cu pui • țelină, pui
chicken salad with celery • celery, chicken
21 lei  salată cu somon fume • salată 
verde, somon fume, ciuperci, ardei gras, 
dressing, roșii cherry, rucola • smoked 
salmon salad - green salad, smoked 
salmon, mushrooms, capsicum, dressing
16 lei  salată grecească • salată verde, 
roșii, castraveți, ardei gras, ceapă roșie, 
măsline, brânză feta • greek salad - green 
salad, tomatoes, cucumbers, capsicum, 
red onion, olives, feta cheese
22 lei  salată trevisana • mușchi de vită, 
salată iceberg, castraveți, ardei gras roșu, 
roșii chery, rucola, parmezan 
trevisan salad • beef salad, iceberg 
lettuce, cucumber, red pepper, red chery, 
rocket, parmesan
     18 lei salată de ton •
         tuna salad salată verde, ton, ceapă    
           roșie, porumb, ardei gras, roșii,   
              masline, lamaie
               tuna fish salad - green salad,     
                tuna fish, red onion, corn, 
                   capsicum, tomatoes, 
                olives, lemon
                     16/32 lei  platou rece •1                                  
                 pers/2 pers •            
               babic, salam italian, kaiser,    
        cașcaval, telemea, roșii, măsline
 “plateau” 1 pers / 2 pers •  babic,
Italian sausage, bacon, cheese, tomatoes, 
olives

gu
st

300 gr

300 gr

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

350/700 gr

de
crocant
proaspăt
revigorant
ce cuvinte...
ce culori...

e 
salata vs salată
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

zodiacul pastelor

21 lei  Paste carbonara • paste, bacon, smântână, ou, parmesan
Pasta Carbonara • spaghetti, fresh cream, bacon, egg, parmesan
21 lei  Paste quatro fromaggi • paste, brânzeturi fine, smântână
pasta, rafined cheese, fresh cream
20 lei  Paste Alfredo • paste, piept de pui, parmesan, sos alb
20 lei  Paste Alla Milanese
18 lei  Paste alla’arabiata • paste, usturoi, ardei iute, sos roșu, 
parmesan
pasta alla’arrabiata • pasta, garlic, chilli pepper, red sauce
22 lei  Paste cu somon fume • paste, somon fume, portocală, 
smântână, sos roze puțin picant și parmezan • pasta with smoked 
salmon • pasta, smoked salmon, orange, fresh cream
19 lei  Paste aglia olio e pepperoncino • paste, ulei de măsline, 
usturoi, ardei iute, parmesan • 
pasta aglio olio e pepperoncino • pasta, olive oil, garlic, chilli 
peppers, parmesan, basil

paste
250 gr

250 gr

250 gr
250 gr
250 gr

250 gr

250 gr

20 lei paste cu vinete • paste, vinete, broccoli, parmesan, sos roșu
pasta with eggplants • pasta, eggplants, broccoli, cheese, red sauce

găsește fecioara și poți câștiga o excursie acasă. singur.

250 gr
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

16 lei  șnițel din piept de puiu’ 
chicken schnitzel
17 lei  șnițel cu sos de cașcaval • 
chicken schnitzel with cheese sauce
16 lei  piept de puiu’ la grătar • 
chicken breast
16 lei  pulpe de puiu’ dezosate la grătar • 
griled chicken tights
18 lei  piept de puiu’ cu ciuperci și smântână
chicken breast with mushrooms and fresh cream 
20 lei puiu’ Dracula • piept de pui, ciuperci, 
bacon, ardei iute, sos roze, orez cu legume
Dracula chicken • chicken breast, mushrooms, 
bacon, pepper, pink sauce, rice with vegetables 

220 gr

240 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250/200 gr

local

nea
băi
bre

de a prepara
e știință
de a consuma 
e meșteșug

e
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

23 lei quesadilla de puiu’ •

22 lei puiu’ indian • piept de pui, ananas, sos curry picant, 
orez sălbatic
indian chicken • chicken breast, pineapple, spicy curry sauce, 
wild rice
22 lei puiu’ chinezesc • piept de pui, ardei gras, ceapă, 
morcovi, sos soia, orez sălbatic
chinese chicken • chicken, peppers, onions, carrots, soy 
sauce, wild rice

17 lei  puiu’ allemande cu sos de muștar • piept de pui, 
ciuperci, măsline, sos muștar
chicken with mustard sauce allemande • chicken breast, 
mushrooms, olives, mustard sauce

250 gr

e
Herr
Senor
Xiansheng
Sri

internațional

în
tre

ba
ți 
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eln
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ul

 d
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ro
nu

nț
ă

feliz navidad
feliz cumpleanos
feliz dia del padre
feliz dia de la madre

oricum
e de bine

cașcaval, șuncă, costiță, lipie, cartofi, sos picant
chicken quesadilla • cheese, ham, bacon, bread, potatoes, 
sauce

400 / 150 gr

250/200 gr

250/200 gr

250/200 gr
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

vito
40 de lei  mușchi de vito la grătar •
mușchi de vito
grilled tender loin
42 lei fileto josefine  
• mușchi de vito, spanac, ciuperci cu sos alb, roșii
josefin filetto beef • tender loin, spinach, 
mushrooms and white sauce, tomatoes
42 lei fileto al pepe verde 
• mușchi de vito, sos de pipers verde
green pepe filetto • tender loin,  green peppers 
sauce

de

300 gr

e ca o 
excursie 
în 
străinătate
pe 
o
plajă 
superbă

250/250 gr

250/400 gr
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

19 lei  pomana porcului • ceafă de porc, usturoi, vin
fried pork meat
17 lei  șnițel de porc • file de porc
pork schnitzel
19 lei  ceafă de porc la grătar 
grilled pork neck
19 lei  file de porc la grătar • mușchi de porc
grilled pork 
20 lei  scăricică la grătar • coaste de porc
scăricică • grilled pork ribs
20 lei  tigaie picantă
spicy stired fried vegetables with beed and pork
22 lei file de porc în crustă de brânză • file de porc, 
telemea, costiță, cașcaval
pork cheese crust • pork, cheese, bacon, cheese

porc

250 gr

220 gr

250 gr

250 gr

350 gr

300 gr

500 gr

semnătura

Cerere
mi-a curs puțin
pe perete
de poftă.
e bine!

dl.
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

înt
r-o

 p
art
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i 7 lei  cartofi prăjiți 
fried potatoes
7 lei  cartofi piure 
mashed potatoes
6 lei  mămăligă
polenta
6 lei  orez simplu 
simple rice 
7 lei  orez cu legume 
rice with vegetables

7 lei  varză albă sau roșie cu 
mărar
white or red cabbage / dill

7 lei  castraveți murați
pickled cucumbers
8 lei  gogoșari murați 
pickled bell-pepper 
7 lei  varză murată 
pickled cabbage
8 lei  murături asortate
mixed pickles
8 lei  ardei copți 
roasted peppers
8 lei  sfeclă cu hrean
beet with horseradish
8 lei  salată verde cu lămâie
green salad with lemon
7 lei  salată de roșii
tomato salad
8 lei  salată de roșii cu brânză 
tomato salad with cheese
8 lei  asortată de vară 
mixed summer salad

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

250 gr

8 lei legume la grătar                 250 gr
grilled vegetables
8 lei ciuperci la grătar
grilled mushrooms                     250 gr

Matisse
Gauguin
Picasso
Van Gogh
Tonitza
Eminescu
Caragiale
Dali
Sorescu
Preda
Stănescu
șamd
toți au mâncat murături 
asta este absolut sigur
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

12 lei  cheese cake •
6 lei  clătite cu dulceață • 
pancakes with jam
6 lei  clătite cu finetti • 
pancakes with chocolate

desert

            250 gr
2 buc / 250 gr

2 buc / 250 gr

ce este măsura?
o tehnică 
de notare 
muzicală.
ATÂT !!!

9 lei clătite siciliene • 
clătite, ananas, miere, nucă, 
înghețată, frișcă, topping 
sicilian pancakes • pancakes, 
pineapple, honey, nuts, ice 
cream topping

250 gr
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

băuturi

6 lei  Espresso short / long
8 lei  Cappuccino
8 lei  Caffee Latte
6 lei  Tea
7 lei  Hot chocolate white / black
8 lei  Decaff Cofee

calde

o cafeluță ?
o biscuite ?
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

• SOFT DRINKS

5 lei  Bucovina  still / sparkling, 500 ml
5,5 lei  Pepsi Cola, 250 ml 

7 lei  Prigat Nectar, 250 ml 
6 lei  Lipton Ice Tea, 250 ml 

10 lei  Red Bull, 250 ml
9 lei  Ness Frappe, 300 ml 
7 lei  Apă mare la 0,75 ml 

5 lei  Suc de mere la 0,25 ml 

limonade

răcoritoare
10 lei  Fresh Portocale, 250 ml 

10 lei  Fresh Portocale & grapefruit, 250 ml 

sămânța e o virgulă
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

Hemingway
a compus muzică
prin gura altora.
Hemingway
a dansat enorm
cu picioarele celorlalți,
atunci când tot el,
Hemingway, cartograf fiind
a pus pe hartă mojito.

12 lei  Mojito 
white rum, fresh mint, lime, brown sugar, 250 ml 
14 lei  Caipirinha 
pitu, lime, brown sugar, 250 ml 

6  l e i
9  l e i
6  l e i
8  l e i
7  l e i
8  l e i

1 2  l e i
6  l e i
9  l e i

1 2  l e i

O l m e c a  Te q u i l a ,  2 5  m l 
A b s i n t h ,  2 5  m l
W i b o r o w a  V o d k a ,  5 0  m l
A b s o l u t  V o d k a ,  5 0  m l 
S e a g r a m ’ s  D r y  G i n ,  5 0  m l
H a v a n a  S i l v e r  R u m ,  5 0  m l
H a v a n a  B l a c k  R u m ,  5 0  m l
M a r t i n i  ( r e d / w h i t e ) ,  5 0  m l
C a m p a r i ,  5 0  m l
M a r t e l l ,  5 0  m l 

încălzitoare



28 29

prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

Ballantines, 50 ml 8 lei
Four Roses, 50 ml 11 lei

Jameson, 50 ml 11 lei
Wild Turkey, 50 ml 13 lei

Jack Daniels, 50 ml 14 lei

11 lei  Cuba Libre 
havana, cola, ice, lemon, 250 ml

9 lei  Vodka Cola 
wiborowa, cola, ice, lemon, 250 ml

9 lei  Vodka Tonic 
wiborowa, tonic, lemon, ice, 250ml 

10 lei  Gin Tonic 
gin, tonic, lemon, ice, 250 ml

9 lei  Martini Tonic 
martini, tonic, lemon, ice, 250 ml

12 lei  Campari Tonic 
campari, tonic, lemon, ice, 250 ml 

12 lei  Campari Orange 
campari, orange juice,orange, ice, 250 ml 

9 lei  Screwdriver
wiborowa, orange juice, orange, ice, 250 ml 

11 lei  Tequila Sunrise 
tequila, orange juice, orange, ice, 250 ml 

9 lei  Vodka Apple 
vodka, apple juice, ice, 250 ml 

10 lei  Gin Orange 
gin, orange juice, ice, 250 ml 

11 lei  Whiskey Cola 
whiskey, cola, ice, 250 ml 

16 lei  Vodka Energy 
vodka, red bull, ice, 250 ml 

18 lei  Whiskey Energy 
whiskey, red bull, ice, 250 ml 

Bailey’s, 50 ml 10 lei
Coffee Liquor, 50 ml 10 lei

Jagermeister, 25 ml 7 lei

11 lei Rom Apple 250 ml

asta e energie eoliană pură.
contorul personal
al cuvintelor.
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

750mlinvprimordialul  “e la sticlă?”

Devine în sticlă,
redevine în pahar,
și, 
cu puțin noroc,
pe hârtie.

JIDVEI
28 RON  RIESLING SEC
32 RON  DRY MUSCAT FATA ÎN IARBĂ DEMISEC
45 RON  NEC PLUS ULTRA SAUV. BLANC DEMISEC
45 RON  NEC PLUS ULTRA ROZE DEMISEC
 

COTNARI
25 RON  BUSUIOACĂ DE BOHOTIN DEMIDULCE
25 RON  GRASA COTNARI DEMIDULCE
25 RON  FRÂNCUȘĂ DE COTNARI
 

DOMENIILE SIMBURESTI
45 RON  CHARDONNAY SEC
42 RON  ROZE DEMISEC
45 RON  CABERNET SAUV. SEC

 TOHANI DEALUL MARE
30 RON  FETEASCĂ REGALĂ DEMISEC
30 RON FETEASCĂ NEAGRĂ DEMISEC
 

MURFATLAR
30 RON  PINOT NOIR DULCE
30 RON  CABERNET DEMISEC

40 RON ȘAMPANIE ( întreabă )

VINUL CASEI 

5.50 RON   PAHAR ALB SAU ROȘU 200ML  
 
13.50 RON   CARAFA ALB SAU ROȘU 500ML
27 RON   CARAFA ALB SAU ROȘU 1000ML
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

cea mai 
subestimată, 
înjurată,
jignită,
ridiculizată,
licoare
creată de mintea umană,
și totuși
cea mai consumată?

Ciuc draft, 400ml                       6 lei
Ciuc draft nefiltrată 400ml          7 lei
Silva blondă 500ml                          6 lei

Heineken 400ml                          8 lei
Ciuc 500ml                             6 lei
Ciuc Radler lemon 500ml         6 lei
Silva brună 500ml                         7 lei
Desperados 330ml               10 lei
Golden Brau NA 500ml               7 lei
Zipfer lemon 330ml             10 lei
Amstel 330ml                          10 lei
Birra Moretti 330ml                        10 lei
Birra Moretti NA 330ml              10 lei
Krusovice 330ml                    10 lei
Krusovice brună 330ml          10 lei
Heineken 330ml                              10 lei
Edelweiss 500ml                           12 lei

halbă
draft

pahar

la
sticlă
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prețu’ inainte de toate eînainte de toate e prețu’

la muzeu la muzeu

ce facem ?
mai stăm ?
eu parcă 
aș merge.
eu 
mai stau.

nota, vă rog!

și încă o ...
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înainte de toate e prețu’

la muzeu

depinde de 
unde privești 

o ușă 
e mereu
deschisă 


