
Bine ai venit!

Ne bucurăm că ai ales să ne însoţești la Pine Restaurant and Terrace.
Te vom conduce într-o călătorie a gastronomiei mediteraneene prin intermediul aromelor 
și a gustului  rafinat. Echipa noastră de bucătari și-a folosit creativitatea și experienţa 
în gastronomia internaţională pentru a pregăti aceste preparate.

Cu cele mai bune gânduri,
Echipa de bucătari
Pine Restaurant & Terrace

Welcome!

We are very happy that you chose to join us at Pine Restaurant and Terrace.
Let us walk you on a journey through flavours and exquisite taste of Mediterranean cuisine. 
Everything is prepared with a twist of our chefs creativity and experience in and 
experience in fine dining. 

Kind regards,
Pine Restaurant and Terrace Chefs



FRENCH DUCK FOIE GRAS 
served with    chocolate dust peach purée 
and sun-dried raspberries 

CHEESE DUO 
Roquefort in a beetroot dust with 
mango purée, Camembert in an
olive dust with kiwi purée                              

TERINĂ DE FOIE GRAS 
servită cu piure de piersică și 
zmeură deshidratată

DUO DE BRÂNZĂ 
Roquefort în pudră de sfeclă servit cu 
piure de mango şi Camembert în pudră 
de măsline servit cu piure de kiwi

250 g 
59 Lei  

250 g   

49 Lei  

APERITIVE
STARTERS



HUMUS TRADIŢIONAL  
   pastă de năut cu ulei de măsline și 
pudră de ardei gras

MUHAMMARA         
salată de ardei copt

KARIDES MARINASYON       
creveţi black tiger marinaţi în 
lămâie, ulei de măsline și 
mărar proaspăt

AHTAPOT MARINASYON       
caracatiţă marinată cu lămâie, 
ulei de măsline și mărar proaspăt

CACIK 
        salată de castraveţi cu 
iaurt și mentă

TARAM 
salată de icre

TRIO DE MEZZE VEGETARIAN  
cacik, muhammara, humus, 
servite cu lipie

TRIO DE MEZZE CU 
FRUCTE DE MARE  
karides marinasyon, 
ahtapot marinasyon, 
taram servite cu lipie

MEZZE 

TRADITIONAL HUMMUS 
    hummus with olive oil and 
paprika powder

MUHAMMARA         
roasted bell pepper

KARIDES MARINASYON       
marinated black tiger shrimps 
with lemon, olive oil and fresh dill

AHTAPOT MARINASYON       
marinated octopus with lemon, 
olive oil and fresh dill

CACIK 
        cucumber salad with 
yoghurt and mint    

TARAM         
fish roe salad

TRIO OF VEGETARIAN MEZZE 
cacik, muhammara and hummus 
served with pita bread

TRIO OF SEAFOOD MEZZE
karides marinasyon, 
ahtapot marinasyon, 
fish roe salad with pita bread

150 g 

19 Lei  

150 g 

18 Lei  

150 g 

25 Lei  

150 g 

29 Lei  

150 g 

18 Lei  

150 g 

25 Lei  

250 g 

30 Lei  

250 g 

35 Lei  



MEDITERRANEAN SHRIMP 
and turbot bisque

SICILIAN MINESTRONE
with vegetables, spinach pesto 
and parmesan 

COUNTRY HEN SOUP                                                                 
with homemade noodles, 
carrots and parsley                                   
                                         

                                         
“BISQUE” DE CREVEŢI 
și calcan mediteranean

MINESTRONE DIN SICILIA 
cu legume, “pesto” de spanac 
și parmezan

SUPĂ DE COCOŞEL DE MUNTE 
cu tăiţei de casă, 
morcovi și pătrunjel                                   

250 g   
55 Lei  

SUPE  |  SOUPS

250 g   
29 Lei  

250 g   
25 Lei  



SALATĂ PINE CU PUI 
mix de salată, avocado, castraveţi feliaţi, 
roșii cherry, dressing de rodii și 
seminţe de pin

SALATĂ DE CARACATIŢĂ 
ÎN STIL DUBROVNIK
servită cu roșii, ceapă roșie, ruccola, 
pătrunjel și măsline    

SALATĂ “ANA”
cu “foie gras”, coacăze, Camembert, 
salată misticanza și nucă                             

PINE SALAD WITH CHICKEN
with garden greens, avocado, 
cucumber ribbons, cherry tomatoes,  
pomegranate dressing and pine nuts 

DUBROVNIK STYLE 
OCTOPUS SALAD
with tomatoes, red onions, arugula, 
parsley and olives 

“ANA” SALAD             
with foie gras, berries, Camembert,
misticanza salad and walnuts

250 g   

55 Lei  

250 g   

45 Lei  

SALATE  |  SALADS

250 g   

79 Lei  

PREPARATE VEGETARIENE  |  VEGETARIAN DISHES

SALATĂ DE LEGUME RĂDĂCINOASE 
LA TIGAIE
conopidă, morcovi, sparanghel, 
sfeclă roșie, fenicul, avocado, rodie, 
dressing de rodie

RIZOTO CU MUGURI DE PIN 
pregătit cu  parmezan, spanac 
şi brânză de capră 

350 g   

39 Lei  

PAN SEARED ROOT VEGETABLE SALAD
cauliflower, carrots, asparagus,
red beet, fennel, avocado, pomegranate 
and pomegranate dressing

PINE NUT RISOTTO IN PARMESAN CHIPS
with spinach and goat cheese             

250 g   

49 Lei  



MOROCCAN SEAFOOD CASSEROLE
turbot, shrimps and calamari cooked 
Moroccan style with chickpeas, peppers, 
garlic and lemon                                                             

GRILLED OCTOPUS AND SCALLOPS  
GREEK STYLE 
served with new potato purée 
and turbot bisque

ORANGE GLAZED DUCK BREAST                                                
served with red cabbage purée and 
orange spicy marmalade

GRILLED FRENCH COCKEREL
served with seasonal vegetables and 
creamy sauce

PAMPLONA STUFFED PORK
pork tenderloin served with green pea mash 
and demi-glace sauce 

AUSTRALIAN LAMB CHOPS 
WITH SEASONAL VEGETABLES
carrots, zucchini, beetroot, mushrooms, 
asparagus and new potatoes

ARGENTINA BEEF TAGLIATA RIBEYE STEAK 
served with arugula, cherry tomatoes, 
parmesan cheese, new potatoes and 
mustard dressing

PAN SEARED VEAL TENDERLOIN                            
with new potatoes, asparagus, cherry 
tomatoes and red wine sauce

WILD FRESHLY CAUGHT SEABASS                        
served with green pea mash, fresh 
garden salad and cherry tomato salsa

PAPPARDELLE WITH ARGENTINIAN RIBEYE            
served with mushrooms, shallots and 
demi-glace sauce                                 

FRUCTE DE MARE ÎN STIL MAROCAN
calcan, creveţi și calamari cu năut, 
ardei gras, usturoi și lămâie

CARACATIŢĂ LA GRĂTAR ÎN STIL GRECESC
CU SCOICI ST. JACQUES 
servită cu piure de cartofi noi și 
“bisque” de calcan

PIEPT DE RAŢĂ GLAZURAT CU
SOS DE PORTOCALE
servit cu piure din varză roșie și 
jeleu iute de portocală 

COCOŞEL AURIU FRANŢUZESC
servit cu legume de sezon şi 
sos cremos

PORC “PAMPLONA” 
mușchiuleţ de porc umplut, servit cu 
piure de mazăre și sos demi-glace

COASTE DE MIEL AUSTRALIAN 
CU LEGUME DE SEZON,
morcovi, dovlecel, sfeclă, ciuperci, 
sparanghel, cartofi noi

BEEF TAGLIATA ARGENTINA
antricot de vită servit cu ruccola, roşii cherry, 
parmezan, cartofi noi şi dressing de muştar

MUSCHIULEŢ DE VIŢEL LA TIGAIE  
servit cu cartofi noi, sparanghel, 
roșii cherry și sos de vin roșu

BIBAN DE MARE SĂLBATIC PROASPĂT
servit cu piure de mazăre, salată proaspătă și 
salsa de roșii cherry

PAPPARDELLE CU ANTRICOT ARGENTINA
cu ciuperci, ceapă şalotă şi sos demi-glace

350 g   

89 Lei  

350 g   

139 Lei  

350 g    
79 Lei  

FELURI PRINCIPALE  |  MAIN DISHES

350 g    
75 Lei  

350 g    
69 Lei  

350 g    

119 Lei  

350 g    

159 Lei  

350 g    
129 Lei  

350 g    

125Lei  

350 g    

70 Lei  



Legume la grătar cu usturoi și ierburi

Cartofi gătiţi cu unt și ierburi

Salată verde de grădină

Grilled vegetables with garlic and herbs

Buttered potatoes with herbs

Green garden salad

120 g   
25 Lei  

GARNITURI  |  SIDES

120 g   
23 Lei  

120 g   
25 Lei  



CREMĂ DE ZAHĂR ARS
cu spumă de mentă

PAVLOVA 
cu cremă de vanilie

MOUSSE DE CIOCOLATĂ NEAGRĂ 
cu aromă de ghimbir servit cu 
ceai de lemongrass

PLATOUL PICASSO 
selecţie de fructe feliate

PLATOU DE BRÂNZETURI 
locale şi internaţionale 

PANA COTTA
din lapte de soia și piure de mango

MOUSSE DE CIOCOLATĂ ALBĂ
cu jeleu de zmeură
 

150 g   

25 Lei  

200 g   

22 Lei  

200 g   

49 Lei  

DESERTURI  |  DESSERTS 

CREME BRULEE 
with mint foam

PAVLOVA
with vanilla cream

DARK CHOCOLATE MOUSSE
infused with ginger and a 
shot of lemongrass 

PICASSO  
still life fruits dish

CHEESE PLATTER
local and international

PANA COTTA
from soy milk and mango purée

WHITE CHOCOLATE MOUSSE
with berries purée 

200 g   
33 Lei  

200 g   

22 Lei  

150 g   

22 Lei  

150 g   

33 Lei  



CROWNE VEGETARIAN SALAD 
green salad, baby spinach, avocado, 
cucumbers, cherry tomatoes, red and 
green bell peppers, red onions and 
red radish served with lemon dressing

WILD FRESHLY CAUGHT SEABASS                        
served with green pea mash, fresh 
garden salad and cherry tomato salsa               

PICASSO
still life fruits dish

SALATĂ CROWNE VEGETARIANĂ
salată verde cu dressing de lămâie, 
baby spanac, avocado, castraveţi, 
roșii cherry, ardei roșu și verde, 
ceapă roșie și ridichi 

BIBAN DE MARE SALBATIC PROASPĂT
servit cu piure de mazăre, mix de salată și 
salsa de roșii cherry

PLATOUL PICASSO 
selecţie de fructe feliate

250 g   

45 Lei  

350 g   

125Lei  

180 g   

22 Lei  



HOME MADE LEMONADE
Lemonade               
Mint Lemonade    

FIZZY & LONG DRINK COCKTAILS
Kir royal    
Sparkling wine, crème de cassis
Vin spumant, lichior de cassis

Bellini                              
Sparkling wine, peach juice
Vin spumant, suc de piersici

Wild Cherry (non-alcoholic)   
Lemon juice, brown sugar, cherry juice
Suc de lămâie, zahăr brun, suc de cireșe

Gin & Tonic                      
The great Beefeater gin with tonic 
Gin Beefeater, apă tonică

Campari                              
Campari Orange/Soda, 
Campari cu suc de portocale/apă minerală

Aperol Tonic/Soda                
Prosecco, Aperol, mineral water, slice of orange
Prosecco, Aperol, apă minerală, felie portocală

Vodka & Cranberry / Apple     
Vodka, cranberry / apple juice
Vodcă, suc de merișoare /mere

Hugo     
Prosecco, elderflower liquor, 
lime, fresh mint, soda
Prosecco, lichior de soc, limetă, 
mentă proaspătă, apă minerală

HOUSE WINE 
MAIASTRU Crama Oprişor

DRAUGHT BEER
Carlsberg  

BOTTLED BEER  |  CIDER 
Tuborg
Ursus
Somersby Cider (apple or pear) 
Ursus non-alcoholic 
Ursus Dark
Corona      
Leffe Blond   
Leffe Brown     

              

MINERAL WATER &
SOFT DRINKS
Dorna Sparkling Water      
Dorna Still Water                  
Soft Drinks 
(Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic Water)
Fuze Tea
Burn 
San Pellegrino 
Aqua Panna 
Red Bull
 

GRANINI JUICES
Orange 
Grapefruit 

HOT BEVERAGE CLASSIC
Ristretto     
Espresso     
Cappuccino     
Espresso con panna     
Pot of Tea      
Double Espresso     
Caffe Latte      
Frappe Classic      
Milk ice cream, instant coffee, 
cream, chocolate topping
Lapte, îngheţată, frişcă, cafea instant, 
sirop de ciocolată

33 cl               19
33 cl               19

25

25

27

 30

30

34

 
32

36

40 cl        16

33 cl           14
33 cl       14
33 cl           18
50 cl        20
33 cl         20
33 cl         25
33 cl         28
33 cl          28      

  

25 cl             15
25 cl      22

 75 cl           30
 75 cl           30
25 cl       27

10
                11

15
15

                18
               19               
               22              
               24Sauvignon Blanc 

Cabernet Sauvignon 
Rose 

20 cl            18
20 cl           18

33 cl           10
33 cl           10
33 cl            10

15 cl      22



Rezerve at:  021 202 1114




