CIORBE, SUPE / SOUPS

MICI / SKINLESS SAUSAGES

CIORBĂ DE VĂCUȚĂ / BEEF SOUP – 410 g
Ciorbă acră de văcuță cu legume de sezon
Soured beef soup with season vegetables

15.0

BORȘ DE COCOȘ / ROOSTER BORSH – 420 g
Rețetă tradițională cu tăiței de casă
Traditional recipe with homemade noodles

Rețete autentice românești culese din diverse zone și readuse la viață pe marele grătar
These are traditional Romanian skinless sausages dating back centuries and our recipes
are influenced from the old times.

14.5

MICII LUI IORDACHE - 420 g
De vită și miel
Beef and lamb

CIORBĂ DE FASOLE CU AFUMĂTURĂ
SMOKED PORK AND BEAN SOUP – 440 g 14.5
Ciorbă groasă de fasole cu afumătură și ierburi aromate servită cu ceapă
Smoked pork and bean soup with seasoning herbs served with onion

MIC DEJUN # 1 / BREAKFAST # 1 – 380 g
17.0
Ouă ochiuri sau omletă, șuncă de Praga, cașcaval, unt, măsline, roșii, baghetă
Two fried eggs or an omelette, Prague ham, pressed cheese, olives, tomatoes,
crusty baguette and butter
MIC DEJUN # 2 / BREAKFAST # 2 – 380 g
17.0
Ouă ochiuri sau omletă, cașcaval, brânză telemea, unt, măsline, roșii, baghetă
Two fried eggs or an omelette, pressed cheese, “Telemea” cheese, olives, tomatoes,
crusty baguette and butter
MIC DEJUN #3 / BREAKFAST #3– 400 g
17.0
2 ouă poșate, bacon crispy, brânză cremoasă de vacă, roșii, castraveți, salată mix,
baghetă rustică
2 poached eggs, crispy bacon, cream cheese, tomatoes, cucumber, mix salad leaf,
rustic baguette
BĂUTURĂ LA ALEGERE / CHOOSE YOUR DRINK
Espresso, ceai cald românesc, lapte dulce. / Espresso, Romanian tea or milk.
Oferta este valabilă zilnic, până în ora 12:00. / Breakfast is served daily, until 12 midday.

ANTREURI / STARTERS
GUSTARE VEGETARIANĂ #1 / VEGETARIAN SNACK #1 - 390 g
23.5
Salată de vinete proaspete, zacuscă tradiţională, fasole bătută, roșii, ceapă, baghetă rustică
Fresh eggplant salad, smoked eggplant “zakuska” and haricot bean dips, tomatoes,
onion, Kalamata olives, rustic baguette
GUSTARE MONTANĂ / MOUNTAIN SNACK- 500 g
17.5
Mămăliguță cu brânză telemea, ou ochi şi smântână
Polenta with sour cream, grated Romanian “telemea” cheese and fried egg
GUSTARE EROICĂ / HEROIC SNACK – 330 g
Cartofi prăjiți cu ouă, telemea, usturoi, verdeață
Hand cut chips with eggs, cheese, garlic, herbs

MICI DE LEHLIU GARĂ - 420 g
De vită și porc, picanți
Spicy beef and pork
MICI DE OBOR - 420 g
De vită și porc
Beef and pork

CIORBĂ DE BURTĂ / SOURED TRIPE – 430 g
15.5
Ciorbă de burtă cu smântână după o rețetă bucureșteană
Soured tripe soup with sour cream based on a Bucharest recipe

MIC DEJUN / BREAKFAST

17.5

SALATE / SALADS
SALATĂ LYON / LYON SALAD – 350 g
29.5
Salată Romaine, piept de pui, ardei gras roșu, ardei gras galben, morcovi,
brânză gorgonzola, mere roșii, dressing blue cheese, semințe de susan negru
Romaine lettuce, chicken breast, red pepper, yellow bell pepper, carrot,
gorgonzola cheese, red apple, blue cheese dressing, black sesame seeds
SALATĂ ATENA / ATHENS SALAD – 490 g
27.5
Castraveți, roșii, brânză cremoasă de vacă, ulei de măsline, ceapă roșie, ardei gras,
măsline Kalamata
Cucumber, tomatoes, cream cheese, red onion, bell pepper, Kalamata olives and olive oil

CREMĂ DE LEGUME / VEGETABLE CREAM – 400 g
13.5
Cremă de mocov, țelină, cartofi, dovlecel și ardei gras, servită cu crutoane
Vegetable cream with carrot, celery, potatoes, zucchini and bell pepper with croutons
Ciorbele sunt servite cu ardei iute.
All of our soups are served with a chili pepper on the side.

GĂTELI / HOMEMADE DISHES
CARNE LA GARNIȚĂ / LOCAL CONFIT – 250 g / 300 g / 200 g
Carne și cârnați păstrate în untură, mămăligă, salată de varză murată
Pork confit and sausages, polenta, sauerkraut salad

46.0

PUI LA CEAUN / CHICKEN CAULDRON - 700 g / 300 g / 50 g
Cu mămăliguță rumenită și mujdei
Served with polenta and garlic sauce

31.0

37.0

COASTE DE PORC / PORK RIBS - 500 g / 180 g / 50 g
55.0
Coaste de porc marinate la cuptor servite cu cartofi prăjiți și sos barbeque
Oven baked marinated pork ribs with fresh hand cut chips and barbeque sauce
TOCĂNIȚĂ VEGETARIANĂ / VEGETARIAN STEW – 300 g / 300 g
Din legume zemoase și gustoase servită cu mămăligă
Made from juicy and tasty vegetables, served with polenta
26.0

ȘNIȚEL FRANZ IOSIF / FRANZ IOSIF SCHNITZEL – 220 g
Piept de pui sănătos tras în pesmet
Our classic chicken breast schnitzel

23.5

MICI DE MEDGIDIA - 420 g
De oaie, porc și vită
Beef, pork and lamb

23.5

*Porţiile conţin 3 mici, cartofi prăjiţi și 3 tipuri de muștar.
There are 3 skinless sausages per portion with hand-cut chips and 3 types of mustard.
PLATOUL MICILOR / “MICI” PLATTER - 640 g / 360 g 49.0 2X
2 Mici de Obor, 2 mici de Medgidia, 2 mici de Lehliu Gară, 2 mici de-ai lui Iordache,
serviți cu cartofi prăjiți si 3 tipuri de muștar.
2 “Obor mici”, 2 “Medgidia mici”, 2 “Lehliu Gară” and 2 “Iordache’s mici”,
served with fresh hand cut chips and 3 types of mustard.
MICI DE MEDGIDIA – 1 BUC/ 80 g
MICI DE OBOR – 1 BUC/ 80 g

4.9
4.9

MICI DE LEHLIU – 1 BUC/ 80 g

24.5

4.9
5.9

BURGERI

35.5

PULPĂ DE RAȚĂ CU VARZĂ ROȘIE ȘI PORTOCALĂ – 350 g
Side of duck, red cabbage and orange

ARIPIOARE PANE PICANTE – 375 g
Cu sos de usturoi
Deep fried wings with garlic sauce

23.5

MICII LUI IORDACHE – 1 BUC/ 80 g

SARMALE – 400 g / 300 g
32.0
Din carne de porc și vită cu mămăligă și ardei iute
Meat-stuffed cabbage leaf with polenta and roasted hot chili pepper
OBRĂJORI DE PORC / PORK CHEEKS– 200 g / 250 g
Obrăjori de porc, piure, ardei iute copt
Pork cheeks, mashed potatoes, baked chili pepper

26.0

18.5

MAXI BURGER – ZĂ BURGER – 420 g / 180 g
51.0
Chiflă, carne de vită chiftea 2 buc, salată roumaine, castraveți murați, bacon, ceapă, sos de brânză,
sos barbeque, servit cu cartofi prăjiți
Bun, 2 beef patties, roumaine salad, pickles, bacon, onions, cheese & bbq sauces, served with
French fries
STEAK BURGER WAGYU / WAGYU STEAK BURGER - 360 g / 180 g / 50 g
52.0
Chiflă, carne de vită wagyu, bacon, sos Barbeque, brânză Cheddar, salată, roșii,
castraveți murați, ceapă roșie. Servit cu cartofi prăjiți cu parmezan și salată mix.
Țara de origine: Australia
Wagyu Beef on a homemade bun, bacon, Cheddar cheese, Barbeque sauce, lettuce, tomatoes,
pickled cucumbers, red onion. Served with parmesan fresh hand cut chips and mix salad.
Origin: Australia
BURGER CITY GRILL / CITY GRILL BURGER - 270 g / 180 g / 50 g
33.5
Chiflă, carne de pui, brânză Cheddar, salată, roșii, bacon, ceapă roșie
Servit cu cartofi prăjiți cu parmezan și sos Barbeque
Chicken on a homemade bun with Cheddar cheese, lettuce, bacon, tomatoes and red onion
Served with fresh hand cut chips, parmesan and Barbeque sauce
DUCK BURGER – 400 g / 180 g
42.0
Chiflă, fâșii de rață, ardei copt, varză roșie, ceapă, salată romaine, sos de brânză, sos barbeque,
serviți cu cartofi prăjiți
Bun, duck, roasted peppers, red cabage, onion, romaine salad, cheese dressing, barbeque sauce,
served with French fries
BURGER VEGETARIAN – 340 g / 180 g
29.0
Chiflă, dovlecei, vinete, ardei capia, ceapă, roșie, sos brânză, sos barbeque, serviți cu cartofi prăjiți
Bun, zucchini, eggplant, red pepper, onion, tomatoes, cheese dressing, barbeque sauce

GRĂTAR / GRILL

DESERT / DESSERT

*La City Grill, toate specialitățile sunt atent pregătite pe grătarul cu jar din cărbuni de lemn.
In City Grill Restaurants, all our specialties are cooked on the chargrill.
**Gramajele preparatelor la grătar sunt brute

TORTUL CASEI CU CIOCOLATĂ ȘI VIȘINE / CHOCOLATE CAKE – 220 g
House specialty chocolate cake with sour cherries

ANTRICOT ANGUS / ANGUS VEAL RIBEYE - 250 g / 150 g / 25 g
Servit cu cartofi prăjiți și mix de salată. Țara de origine: Uruguay
Served with French fries and mixed salad leaf. Origin: Uruguay

69.0

PLATOU MARELE GRĂTAR
“GRAND GRILL” MEAT PLATTER – 800 g / 250 g / 100 g
85.0 2X
Pulpă de pui dezosată, 2 mici de Medgidia, 2 frigărui de porc, cârnați afumați,
cartofi prăjiți, castraveți murați, muștar
Boneless chicken thighs, 2 beef, pork and lamb skinless sausages “Medgidia”, 2 pork
skewers, smoked sausages, with French fries, pickled cucumbers
and mustard
FRIPTURĂ PINTEA / PINTEA STEAK - 450 g / 360 g / 200 g
Friptură de porc servită cu cartofi prăjiţi și salată de varză albă
Pork steak served with fresh hand cut chips and white cabbage salad

47.0

PASTRAMĂ DE OAIE / LAMB PASTRAMI - 240 g / 300 g / 50 g
Cu mămăligă rumenită și brânză de burduf
Served with grilled polenta and Romanian “Burduf” cheese

41.5

PULPĂ DE PUI AURIE / BONELESS CHICKEN LEG - 290 g
PIEPT DE PUI LA GRĂTAR / GRILLED CHICKEN BREAST - 210 g
CEAFĂ DE PORC / PORK NECK - 200 g
25.0

25.0
23.0

CÂRNAȚI CITY GRILL / CITY GRILL PORK SAUSAGES – 200 g
Umpluți cu brânză emmental / With emmental cheese inside

FILE DE PĂSTRĂV ÎN FULGI DE PORUMB – 220 g
Cu sos de usturoi
Trout cooked in cornflakes with garlic sauce

PAPANAȘI – 400 g
21.0
Cu smântână și dulceață făcută în casă
Romanian doughnuts with sweet cheese, sour cream and homemade jam
TARTĂ ZIȚA / ZIȚA TART – 210 g
Tartă cu mere și bezea
Apple meringue pie

15.0

CLĂTITE BRAȘOVENE / PANCAKES BRAȘOV – 480 g
Brânză dulce, smântână și stafide
Sweet cheese, sour cream and raisins

23.5

Plătește cu Mastercard și primești un desert din partea casei.
Întreabă ospătarul.
Pay with Mastercard and you’ll get a free dessert on the house.
Ask the waiter.

LEGENDA

*Peștele filetat poate conține oase. Filleted fish may contain bones.
36.0

ȘALĂU LA CUPTOR / OVEN BAKED ZANDER – 235 g
Cu baby spanac și ridichi
Served with baby spinach and radishes

18.0

28.5

PEȘTE / FISH

PĂSTRĂV LA GRĂTAR / TROUT ON THE GRILL – 280 g

TORT DE BISCUIȚI / BISCUIT CAKE - 250 g
Biscuiți, nuci, stafide,cacao
Biscuits, walnuts, raisins, buttermilk cake, cocoa

36.5

Produs VEGETARIAN / Vegetarian DISH

2X

Produs recomandat pentru mai multe persoane
Product recommended for SHARING

27.0

GARNITURI, SALATE, PÂINE
SIDE DISHES, SIDE SALADS, BREAD
CARTOFI PRĂJIȚI / HAND CUT CHIPS – 180 g
10.0
PIURE DE CARTOFI / MASHED POTATOES – 250 g
10.0
OREZ CU LEGUME / RICE WITH VEGETABLES – 250 g
10.0
MĂMĂLIGUȚĂ / POLENTA – 300 g
6.0
SALATĂ DE ARDEI COPȚI / ROASTED PEPPERS– 200 GR
12.5
SALATĂ DE CASTRAVEȚI MURAȚI / PICKLES – 200 GR
10.0
SALATĂ DE VARZĂ MURATĂ / PICKLED CABBAGE– 200
9.5
MIX DE SALATĂ / MIXED SALAD LEAF – 50 g
9.5
SALATĂ DE VARZĂ ALBĂ / WHITE CABBAGE SALAD - 200 g
9.5
BAGHETĂ RUSTICĂ ALBĂ SAU NEAGRĂ /
CRISPY RUSTIC BAGUETTE BLACK OR WHITE – 150 g / 100 g
5.5 / 3.0
PAINE DE CASĂ / HOME BREAD 200 GR /100 g
5.5/3.0

www.citygrill.ro

19.0

