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Aperitive / Starter
Hummus Tabbouleh
(hummus with tabbouleh salad)

1, 11.

260 g

28 lei

Selecție de bruschetă:

Bruschetă cu brânză feta și roșii,
Bruschetă rulou din prosciutto cu rucola,
Bruschetă cremă de brânză și mărar cu somon fume și rodie
(bruschetta with feta cheese and tomatoes, prosciutto and arugula,
cream cheese with dill and smoked salmon)

1, 3.

180 g

30 lei

Crepinetă cu cașcaval, camembert copt, dulceață de ceapă roșie
(crepes with cheese, baked camembert and red onion jam)

1, 2, 3, 5.

260 g

48 lei

Foie gras pe biscuite din parmezan, pandișpan cu cereale,
sos de fructe de pădure, sorbet din coacăze negre
(foie gras over parmesan biscuit, cereal cake, wild fruits sauce and berry sorbet)

1, 2, 3, 15.

180 g

55 lei

Biftec tartar cu icre negre
(beefsteak tartar, black roe ﬁsh eggs served over french baguette)

1, 2, 6, 10.

200 g

57 lei

Crispy Calamari, sos de iaurt cu usturoi
(crispy calamari served with yoghurt and garlic sauce)

1, 3, 12.

200 g

38 lei

Supe / Ciorbe / Ciorba zilei / Soup
Supă cremă de dovleac cu semințe de dovleac,
ulei de dovleac și pancetta crispy
(pumpkin cream soup with crispy pancetta and pumpkin seeds)

1, 3.

350 g

20 lei

Ciorbă de văcuță cu smântână și ardei iute
(beef soup)

3, 9, 15.

400 g

18 lei

Supă de pasăre cu tăiței
(chicken soup)

1, 2, 9.

350 g

16 lei

Ciorba zilei (ciorbă rădăuțeană / ciorbă de pui a la grec /
ciorbă de fasole boabe cu afumătură / ciorbă de perișoare)
(chicken soup greek style, bean soup with smoked pork meat, meatballs soup)

1, 2, 3, 9.

350 g

18 lei

Salate / Salad
Salată cu halloumi, nuci pecan si roșii San Marzano
(halloumi salad, pecan nuts and San Marzano tomatoes)

3, 8.

400 g

36 lei

Salată cu mușchi de vită marinat în ulei de măsline
cu cimbrișor de pădure
(beef sirloin salad with whild thyme and rosmary)

3.

380 g

54 lei

Salată Cobb
(mixed salad, grilled chicken, bacon, avocado,
gorgonzola cheese, tomatoes, cucumbers, egg)

2, 3, 10, 15.

400 g

32 lei

Paste / Risotto / Pasta and Risotto
Penne cu sos de roșii și busuioc, sâmburi de nucă,
mozzarella și parmezan
(penne pasta with tomatoes sauce and basil walnuts,
mozzarella and parmesan cheese)

1, 2, 3, 8.

380 g

24 lei

Gnocchi Quattro Formaggi
(potato gnocchi quattro formaggi)

1, 2, 3.

400 g

32 lei

Spaghete Aglio olio e peperoncino cu creveți
(spaghetti aglio olio e peperoncino served shrimps)

1, 2, 3.

400 g

48 lei

Risotto cu fructe de mare
(seafood risotto)

1, 2, 3.

380 g

38 lei

Pește / Fish
File de biban în crustă de brânză maturată
servit cu ratatouille de legume aromate
(pearch ﬁllet in parmesan crust with vegetables ratatouille,
basil and champagne sauce)
360 g
60 lei
1, 2, 3, 5, 7, 15.

File de somon glazurat cu coajă de lămâie conﬁată,
salată de mango si avocado
(glazed ﬁllet of salmon with lemon peel, mango and avocado salad)
370 g
58 lei
7, 10.

Fel principal / Main course
Cotlet de berbecuț în unt cu cimbrișor și mentă, mămăligă coaptă
cu biscuiți din brânză maturată, millefeuille de cartoﬁ, sos de vișine
(lamb chop, butter, thyme, mint with baked polenta and aged cheese biscuit,
potato millefeuille and sour cherry sauce)

1, 2, 3, 5, 15.

380 g

62 lei

Piept de pui în mantie verde cu semințe de ﬂoarea soarelui,
parmezan cu cereale și piure cu trufe
(chicken breast crusted with provencal green, sunﬂower seeds,
parmesan cheese and corn ﬂakes and black trufﬂe mashed potatoes)

1, 2, 3.

380 g

38 lei

T-bone servit cu cartoﬁ copți în unt și parmezan
(t-bone steak served with baked potatoes
in butter and parmesan cheese)

3, 15.

580 g

165 lei

Mușchi de vită Uruguay, sparanghel în unt și sos blue cheese
(Uruguay beef sirloin, sauteed asparagus in butter and blue cheese sauce)

3.

380 g

115 lei

Mușchiuleț de porc și piept de porc ușor afumat cu sos de ciuperci
și cartoﬁ sote cu verdeață
(pork tenderloin and pork belly lightly smoked with mushroom sauce
and sauteed potatoes)

3.

380 g

45 lei

Garnituri/ Slide dishes
Cartoﬁ copți cu unt și parmezan
(baked potatoes with butter and parmesan cheese)

3.

200 g

12 lei

Orez basmati cu unt
(basmati rice with butter)

3.

200 g

14 lei

Legume la grătar
(grilled vegatables)

180 g

12 lei

Sparanghel în unt
(sauteed asparagus with butter)

3.

150 g

18 lei

Dessert / Desserts
Cheesecake cu jeleu de zmeură și sos de fructe de pădure
(cheesecake with raspberry jelly and wild fruits sauce)

1, 2, 3.

180 g

24 lei

Lava cake cu înghețată de vanilie și crumble de ciocolată
(Lava cake with vanilla ice cream and chocolate crumble)

1, 2, 3. 15.

220 g

22 lei

Papanași cu smântână și dulceață
(romanian doughnuts with sour cream and jam)

1, 2, 3.

340 g

22 lei

Clătite brașovene cu brânză de vaci, staﬁde și smântână
(crepes with ricotta cheese, raisins and sour cream)

1, 2, 3.

250 g

20 lei

Meniu copii / Kids menu
Piept de pui pane, piure de cartoﬁ și microsalată
(chicken breast served with mashed potatoes and micro salad)

1, 2, 3.

250 g

18 lei

Baghete de mozzarella cu roșii cherry și sos
de smântână cu castraveți
(mozzarella sticks with cherry tomatoes
and sour cream sauce with cucumbers)

1, 2, 3.

200 g

24 lei

Penne Marinara
(penne marinara)

1, 2, 3.

250 g

16 lei

Vă mulțumim că ați ales
Aro Palace Brașov!

Produse alergene / Allergenic products
Stimați clienți, vă rugăm să veriﬁcați și produsele alergene după numere dacă aveți probleme de acest gen.
Dear customers, please check allergenic products by numbers if you have problems of this kind.

Gluten

1

Cereals containing gluten

Ouă și produse derivate

2

Eggs & products thereof

Lapte și produse derivate

3

Milk & products thereof

Arahide și produse derivate

4

Peanuts & products thereof

Dioxid de sulf și sulﬁti

5

Sulfur dioxide % sulphites

Soia și produse derivate

6

Soybeans & products thereof

Pește și produse derivate

7

Fish & products thereof

Fructe cu coajă

8

Fruit with crust

Țelină și produse derivate

9

Celery & products thereof

Muștar și produse derivate

10

Mustard & products thereof

Semințe de susan

11

Sesame seeds & products thereof

Crustacee și produse derivate

12

Crustoceans & products thereof

Lupin și produse derivate

13

Lupin & products thereof

Moluște și produse derivate

14

Molluscs & products thereof

Conține produse decongelate /
este preparat din produse
deconcelate

15

Contains refrigerated products /
made of refrigerated products

