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Peter PAN’S story
HIPSTER’S PAN ... 75 lei
Creveți, calamari, midii, fasole roșie, porumb dulce, 
roșii cherry, pâine crocantă de casă și sos cremos de 
unt cu usturoi - 700 gr.

SMART PAN ......... 70 lei
Frigărui de berbecuț, mușchi file de porc, rulou de pui 
în crustă de bacon cu cartofi proaspeți la cuptor, ustu-
roi, verdețuri și brânză zdrobită - 700 gr.

CONFUSED PAN ... 60 lei 
Piept de porc marinat, mititei speciali, cârnat proaspăt 
de porc cu cartofi proaspeți la cuptor, usturoi, verdețuri 
și brânză zdrobită - 650 gr. 

COOL PAN ........... 65 lei 
Rulou de pui în crustă de bacon, cârnat proaspăt de 
porc, piept de porc marinat cu cartofi proaspeți la 
cuptor, usturoi, verdețuri şi brânză zdrobită - 700 gr. 

Famous dish
DUCK IN 
THE PUB ............ 70 LEI 
Piept de rață cu piure cremos  de cartofi dulci, fenicul 
confiat, reducție de mango și năut crocant - 400 gr. 

RICH BEEF ........ 119 lei 
Mușchi de vită maturat cu piure cremos de cartofi, var-
ză de Bruxelles, ceapă coaptă și sos demiglace - 500 gr.

POSH HUMMUS .. 35 lei 
Oriental hummus, pastă de tahini, fistic, semințe de 
rodie și pâine crocantă de casă - 250 gr. 

VEGGIE
TARTARE ............ 35 LEI 
Tartar de sfeclă roșie cu brânză cremoasă de capră, 
rucola și pâine crocantă de casă - 250 gr.

FABULOUS
TURKEY .............. 59 lei 
Piept de curcan cu cartof gratinat, zucchini, ceapă 
coaptă și pesto de busuioc - 550 gr.

TEMPLE
SURPRISE ........... 62 lei 
Cocoș pitic gătit lent la cuptor, cu piure cremos de 
cartofi cu trufe, legume coapte și brânză de capră 
zdrobită - 700 gr. 

GOLDEN FISH ...... 68 lei 
Biban de mare file cu piure cremos de cartofi dulci, 
varză de Bruxelles, lămâie coaptă și pesto de busuioc - 
450 gr.

ROMANIAN
FISH .................... 55 lei 
Păstrăv file cu mămăligă prăjită în crustă panko, roșii 
cherry coapte și sos de usturoi - 450 gr. 

MENu
Probably the 
best BURGER 
in town
OZARK ............... 44 LEI 
Carne de vită Black Angus, brânză cheddar felii, bacon 
crocant, castraveți murați, ceapă roșie coaptă, sos 
burger, chiflă brioșă cu semințe coapte - 300 gr.

EL CHAPO ............ 32 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea de vită Black 
Angus, bacon crocant, castraveți murați, dulceață de 
ceapă şi sos cremos cheddar - 300 gr.

NARCOS .............. 35 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea de vită Black 
Angus, bacon crocant, ou prăjit, castraveți murați, 
dulceață de ceapă şi sos cremos cheddar - 300 gr.

GAME OF
THRONES ............ 37 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea de vită Black 
Angus, bacon crocant, ceapă roșie, ciuperci sote şi sos 
bbq - 300 gr.

SEINFELD ............ 39 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea de vită Black 
Angus, bacon crocant, ardei copt, baby spanac, ceapă 
roșie, sos cremos cheddar - 300 gr.

THE YOUNG
POPE ................... 37 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea de vită Black 
Angus, bacon crocant, castraveți murați, ceapă roșie, 
jalapenos murat şi sos sriracha - 300 gr.

CASA DEL
PAPEL .................. 39 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea de vită Black 
Angus, bacon crocant, brânză bluecheese, roşii şi sos 
cheddar - 300 gr.

SEX ON 
THE CITY ............ 42 lei 
Chiflă brioșă cu semințe coapte, chiftea veggie Beyond, 
dovlecel copt, roşii, ceapa roșie coaptă, baby spanac şi 
sos cheddar - 300 gr.

French Fries 
Bucket
YOUR CHOICE .... 34 LEI 
Cartofi proaspăt prăjiți cu telemea de vacă rasă, bacon 
crocant şi ouă prăjite - 900 gr. 

THE BIGGEST ...... 31 lei 
Cartofi proaspăt prăjiți cu usturoi, parmezan, verdețuri 
proaspete din plin - 900 gr.

CHESSY 
DELICIOUS .......... 35 lei 
Cartofi proaspăt prăjiți cu bacon crocant, parmezan şi 
sos cremos de cheddar - 900 gr. 

Soup of the 
Day

Until 18 O’Clock
350 ml - 21 lei
Ask Our Staff

Eat Dirty
CRAZY
QUESADILLA ....... 44 lei 
Tortilla cu chiftea de vita Black Angus, fasole roșie, 
porumb dulce, ciuperci sote, ceapa roșie, brânză 
mozzarella, sos cremos cheddar şi cartofi wedges -  
450 gr. 

SAY HELLO TO MY 
LITTLE FRIEND ... 34 lei 
Mititei speciali la grătar cu cartofi proaspăt prăjiți şi 
sos de muștar - 450 gr. 

PORK RIBS ......... 63 lei 
Coaste de porc fragede rețeta noastră faimoasă cu 
cartofi wedges, salată de castraveți murați şi sos bbq - 
750 gr.

SIZE MATTERS .... 51 lei 
Muşchi file de porc în crustă panko cu cartofi wedges, 
salată de castraveți murați şi sos cremos cheddar - 
550gr.

CHICKEN
QUESADILLA ....... 40 lei 
Tortilla cu carne de pui, fasole roșie, brânză 
mozzarella, castraveți fresh, ardei capia, ceapă roșie, 
cartofi wedges şi sos garlic aioli - 450gr.



Side & Salads
• cartofi proaspăt prăjiți - 150 gr. - 13 lei 
• legume la grătar - 300 gr. - 25 lei
• cartofi proaspăt prăjiți cu parmezan, 

usturoi şi verdețuri din plin - 150 gr. - 
15 lei

• ciuperci proaspete la grătar - 200 gr. - 
22 lei 

• cartofi wedges cu parmezan -150 gr. -  
18 lei 

• varză de Bruxelles sote - 200 gr. - 25 lei 
• cartofi proaspeți la cuptor cu usturoi, 

verdețuri şi brânză zdrobită- 150 gr. -  
16 lei 

• salată de ardei copți - 150 gr. - 18 lei 
• salată de sfeclă roșie - 150 gr. - 15 lei 
• salată de castraveți murați - 150 gr. -  

18 lei 
• mix salată cu roşii cherry şi parmezan - 

250 gr. - 23 lei

Kid’s corner 
TOM & JERRY ..... 30 lei 
Classic miniburger cu cartofi prăjiți şi salată de 
castraveți murați - 250 gr. 

ICE AGE ............... 30 lei 
Miniquesadilla de pui cu cartofi wedges şi sos garlic 
aioli - 250 gr. 

MANGO CHEESECAKE.............31 lei
Clasicul şi binecunoscutul cheesecake îmbunătățit cu mango şi înghețată de vanilie - 150 gr.

WHITE TEMPTATION.............30 lei 
Tort cu ciocolată albă, nuci pecan şi caramel - 150 gr.

DEATH OR SMILE...................30 lei 
Desertul cu care ne mândrim, colivă de casă cu cremă de vanilie, fistic copt şi înghețată de 
vanilie - 250 gr. 

For beer’s 
fan’s
CHESSY ROLLS .... 24 lei 
Cașcaval prăjit în crustă fină panko numai bun de 
început - 150 gr. 

MISS OLIVE ......... 17 lei 
Vestitele măsline verzi prăjite în crustă fină de panko - 
150 gr.

JALAPENOS
FRIES .................. 24 lei 
Minirulouri cu jalapenos prăjite şi sos sriracha - 150 gr.

SHRIMPS
FRIES .................. 38 lei 
Creveţi în crustă de cartofi prăjiți cu sos garlic aioli - 
150 gr.

Cãmara cu 
traditii
CIOBAN DE 
CIOBAN ............... 68 lei 
Frigărui fragede de berbecuț cu cartofi proaspeți la 
cuptor, usturoi, verdețuri, brânză zdrobită şi salată de 
castraveți murați - 500 gr. 

ROMANIAN
SAUSAGES ........... 42 lei 
Cârnați groși de porc tocați la bardă cu cartofi 
proaspeți la cuptor, usturoi, verdețuri, brânză zdrobită 
şi sos de muștar - 500 gr.

MARTIN PORK .... 46 lei 
Piept de porc marinat cu cartofi proaspeți la cuptor, 
usturoi, verdețuri, brânză zdrobită şi salată de 
castraveți murați - 500 gr.

Friendly 
Combination
MONKEY 
ATTACK ............... 92 lei 
6 Classic miniburger cu cartofi proaspăt prăjiți cu 
parmezan, usturoi şi verdețuri din plin - 1000 gr. - for 2 

BIG BIG
TEMPLE ............. 210 lei 
8 Classic miniburger, 2 cheesy rolls, 2 crazy quesadilla, 
6 mititei speciali, cartofi proaspăt prăjiți cu parmezan, 
usturoi şi verdețuri din plin - 2500 gr. - for 4 

OCEAN TWIST ... 330 lei 
2 Păstrăv file, 2 biban de mare file, creveţi trași în unt 
cu usturoi, midii în sos rose cu usturoi, 2 calamar a 
la plancha, mămăligă prăjită în crustă panko, roşii 
coapte, varză de Bruxelles, lămâie coaptă şi sos de 
usturoi - 2000 gr. - for 4 

MOST 
WANTED ........... 250 lei 
4 Frigărui de berbecuț, 8 mititei speciali, 4 cârnați 
groși de porc tocați la bardă, 4 piept de porc marinat, 
cartofi proaspeți la cuptor cu usturoi, verdețuri şi 
brânză zdrobită - 2800 gr. - for 4

Famous 
Salad’s
CHICKEN DIET ... 38 LEI 
Piept de pui, tagliatelle de morcov, brânză bluecheese, 
struguri, nuci, seminţe de rodie, baby spanac, rucola, 
valeriană, pâine crocantă de casă şi reducție de mango 
- 350 gr. 

GOAT CHEESE
SALADS ............... 38 lei 
Brânză de capră cremoasă, fistic, tagliatelle de morcov, 
sfeclă roșie coaptă, ouă de prepeliță, baby spanac, 
rucola, valeriană, pâine crocantă de casă şi reducție de 
rodii - 350 gr.

SHRIMPS
SALAD ................. 46 lei 
Creveţi în crustă de cartofi, roşii cherry, ouă de 
prepeliță, ceapă roșie, tagliatelle de castraveți, baby 
spanac, rucola, valeriană, pâine crocantă de casă şi 
reducție de mango - 350 gr. 

Sweet Temptation

PASTA
FRESH VEGGIE ... 42 LEI 
Pasta paccheri cu ciuperci, spanac, piure de trufe, 
parmezan, sos alb cremos și fistic copt - 350 gr. 

FAVORITE
PASTA .................. 48 lei 
Pasta ravioli cu hribi, pancetta, sos cremos bluecheese, 
parmezan și ouă de prepeliță - 350 gr.

HAPPY 
SEAFOOD ............ 55 lei 
Pasta taglitelle nero di sephia, creveți, midii, calamar în 
sos rose cu busuioc fresh și verdeață proaspătă - 350 gr. 

QUATTRO AL
FORNO ............... 44 LEI 
Pasta ravioli cu 4 brânzeturi, mozzarella, piure de 
trufe, sos cremos bluecheese și fistic copt - 350 gr.

CLASSIC
CARBONARA ...... 42 LEI 
Pasta paccheri, pancetta, ou, parmezan - 350 gr.


