
MENIU
MÂNCARE / BĂUTURĂ / INSPIRAȚIE

 
MIC DEJUN DE BURLAC 400 g | 34 lei

Pâine țărănească, ����������, sos olandez, avocado, 
����������������������, roșii, castraveți, salată mix. 

MIC DEJUN DE FATĂ MARE 340 g | 38  lei
Pâine țărănească, ����������, somon afumat*, cremă 

de avocado, roșii cherry, salată mix. 

MIC DEJUN DE BOIER 340 g | 32 lei
Pâine țărănească, ������, ton, cremă de avocado, 
����������������������, ardei capia copt pe jar, 

ceapă roșie. 

MIC DEJUN CHEFLIU 250 g | 32 lei
������, cârnați semiafumați,��������, ardei fresh, 

ceapă albă, roșii, castraveți, baghetă.

*La oricare Mic Dejun beneficiezi de o băutură gratuită, 
la alegere: espresso, ceai, lapte.

DESERT

MUȘCHIULEȚ DE PORC LUCRAT 
200 g / 200 g / 50 g | 57 lei

Servit cu orez curcuma și sos curry

PULPĂ DE PUI AURIE*  290 g | 36 lei

PIEPT DE CURCAN FANDOSIT LA GRĂTAR*
210 g | 42 lei

CEA MAI CEAFĂ DE PORC*  240 g | 36 lei

CÂRNAȚI CITY GRILL*  500 g | 45 lei
Cârnați cu cașcaval serviți cu 

cartofi proaspeți prăjiți și ������

CÂRNAȚI DE PLEȘCOI  200 g / 180 g | 46 lei
Serviți cu cartofi proaspeți prăjiți

FILE DE PĂSTRĂV ÎN FULGI DE PORUMB* 
220 g | 48 lei

Servit cu sos de usturoi

SOMON LA CUPTOR*  400 g | 77 lei
Servit cu orez curcuma, roșii cherry și sos de ������

DORADĂ LA GRĂTAR*  600 g | 69 lei 
Cu mămăligă și sos de usturoi

* Peștele filetat poate conține oase 

Cartofi proaspeți prăjiți 180 g | 17 lei    

Piure de cartofi 250 g | 18 lei   

Fasole verde cu roșii cherry*  200 g | 19 lei     

Orez cu legume proaspete  250 g | 18 lei   

Salată de murături asortate  200 g | 18 lei   

Salată de varză albă  200 g | 14 lei
  

Salată de ardei copți  200 g | 22 lei    
Rețetă proprie 

Salată de gogoșari  200 g | 18 lei

Salată de castraveți murați  200 g | 17 lei

Baghetă rustică albă  150 g / 100 g | 9 lei / 5 lei

Păine țărănească  200 g / 100 g | 9 lei / 5 lei

ACEL TORT CU CIOCOLATĂ ȘI VIȘINE  220 g | 32 lei
Cu sos de caramel sărat 

PAPANAȘI DE ORAȘ  400 g | 35 lei 
Cu ���������și dulceață făcută în casă

TARTĂ ZIȚA  210 g | 32 lei
Tartă cu mere și bezea și sos caramel 

CLĂTITE BRAȘOVENE  480 g | 38 lei
Brânză dulce, smântână și stafide 

CLĂTITE EVAZATE  250 g | 32 lei 
Cu nutella

SERVICIILE NU SUNT INCLUSE!
10% MULȚUMIT / 12% EXCELENT

*
Produs Vegetarian

Produs Congelat

N Produs Nou

N

PLATOU VIVA CALORIA 600 g | 72 lei

����������	��������������, cârnați pleșcoi, șunculiță,
carne la garniță, ceapă roșie, muștar, murături

PLATOU VIVA VEGANISMUL 300 g | 39 lei
Salată de vinete, zacuscă tradițională, fasole bătută

Se pot servi și separat: 
Zacuscă 27 lei(200 g), 
Vinete 28 lei(250 g),

Fasole batută 22 lei(250 g)

TACOS  300 g | 47 lei
Lipie de porumb, guacamole, ardei, 

ceapă, un pic de ardei iute

N

N

Notă: Pentru prăjirea preparatelor, Grupul City Grill 
utilizează doar ulei de floarea soarelui

Lista de alergeni alimentari ce pot fi 
regasiți in produsele noastre:

gluten, crustacea, moluște, pește, alune, lupin, 
alune de copac, soia, ouă, lapte, țelină, muștar, susan.

*Produsele evidențiate conțin alergeni



SALATĂ REVIGORANTĂ 350 g | 44 lei 
Avocado, roșii cherry, castraveți, ceapă roșie, 

pătrunjel, ulei de măsline 

SALATĂ NISA 345 g | 44 lei
Ton, ��������, ardei gras, porumb, roșii cherry, 

mix de salată, dressing Vinaigrette 

SALATĂ CAESAR 350 g | 48 lei
Salată Romaine, piept de pui la grătar, 

���������������, ��������, crutoane

SALATĂ LYON 350 g | 42 lei
Salată Romaine, piept de pui la grătar, ardei gras roșu, 

ardei gras galben, morcovi, �����������������, 
mere roșii, ��������������������, semințe de susan negru

OARE, O CIORBĂ DE PERIȘOARE? 390 g | 27 lei
Ciorbă de perișoare cu legume de sezon, hrean și leuștean

Rețete autentice românești culese din diverse zone 
și readuse la viață pe Marele Grătar 

MARELE PLATOU AL MICILOR
640 g / 360 g | 80 lei

2 mici de Obor, 2 mici de Medgidia, 
2 mici de Lehliu Gară,2 mici de-ai lui Iordache, 

serviți cu cartofi proaspeți prăjiți 
și 3 feluri de ������

MICII LUI IORDACHE  420 g | 36 lei
De vită și miel, porția conține 3 mici, 

cartofi proaspeți prăjiți și 3 feluri de ������

MICI DE LEHLIU GARĂ 420 g | 36 lei
De vită și porc, picanți, porția conține 3 mici, 
cartofi proaspeți prăjiți și 3 feluri de ������

MICI DE OBOR  420 g | 36 lei
De vită și porc, porția conține 3 mici, 

cartofi proaspeți prăjiți și 3 feluri de ������

MICI DE MEDGIDIA  420 g | 36 lei
De oaie, porc și vită, porția conține 3 mici, 
cartofi proaspeți prăjiți și 3 feluri de ������

STEAK BURGER WAGYU*
360 g / 180 g / 50 g | 76 lei

Chiflă, carne de vită Wagyu, bacon, sos City, 
��������������, salată, roșii, castraveți murați, 

ceapă roșie.
Cu cartofi proaspeți prăjiți cu ��������

(Țară de origine: Australia) 

BURGER CITY GRILL rețeta noastră secretă
270 g / 180 g / 50 g | 40 lei

Chiflă, carne de pui, ��������������, salată, 
roșii, bacon, ceapă roșie. 

Cu cartofi proaspeți prăjiți cu �������� și sos City

BURGERITTO 
 270 g / 180 g / 50 g | 54 lei 

Chiflă, cu pulpă de pui pane și sos pesto, 
castraveți murați, cartofi proapăt prăjiți

 

FII DRĂGUȚĂ, O CIORBĂ DE VĂCUȚĂ! 390 g | 31 lei
Ciorbă acră de văcuță cu legume de sezon

BORȘ DE COCOȘ FĂRĂ REPROȘ 390 g | 29  lei
Rețetă tradițională cu taiței de casă

CIORBĂ DE BURTĂ PRICEPUTĂ 420 g | 31  lei
Ciorbă de burtă cu �������� după o rețetă bucureșteană

CREMĂ DE ARDEI COPT HIPIOT 350 g | 29 lei  
Servită cu ������������� și crostini

CREMĂ DE LEGUME, PROASPETE ȘI BUNE 350 g | 26 lei   
Cremă de morcov, ������, cartofi, dovlecel și 

ardei gras, servită cu crutoane

*Ciorbele sunt servite cu ardei iute
*All of our soups are served with a chili pepper on the side

 

SARMALE EPOCALE 400 g / 300 g | 56 lei
Din carne de porc și vită cu mămăligă, ��������, chips 

de bacon și ardei iute

CARNE LA GARNIȚĂ VSOP  250 g / 300 g / 200 g | 70 lei
Cu mămăligă și salată de varză murată

PASTRAMĂ DE OAIE MĂRGELATU’
 240 g / 300 g / 50 g | 64 lei

Pastramă de oaie la tigaie, ����������������, mămăligă

ȘNIȚEL DE CURCAN BAROSAN ÎN FULGI DE PORUMB*
220 g | 50 lei

Piept de curcan în fulgi de porumb cu dressing de usturoi

CONOPIDA PANE  250 g | 27 lei
Cu sos de maioneză și curcuma

ARIPIOARE OMG  330 g / 180 g | 50 lei
Cu cartofi proaspeți prăjiti și sos de usturoi

TOCĂNIȚĂ SĂNĂTOASĂ CU MĂMĂLIGĂ 
250 g / 300 g | 35 lei  

Vinete, roșii, dovlecei, ceapă, ardei gras, 
roșii întregi decojite, cartofi, măsline

GUSTAREA LU TATAIE  500 g | 30 lei
Mămăligă cu brânză Telemea, ou ochi și smântână

*La City Grill, toate specialitățile sunt atent pregătite
pe grătarul cu jar din cărbuni de lemn. 

**Gramajele preparatelor la grătar sunt brute

ANTRICOT ANGUS
250 g / 180 g / 50 g | 127 lei

Cu salată de ardei copți, cartofi proaspeți prăjiți 
și ������������������������ (Țară de origine: Uruguay)

MUȘCHI DE VITĂ  250 g / 100 g / 150 g | 127 lei  
Servit cu salată de ardei copți, cartofi proaspeți 

prăjiți și ������������� (Țară de origine: Noua Zeelandă)
 

PLATOUL CURIOȘILOR  980 g | 140 lei
Mușchiuleț de porc, pastramă de oaie*, piept de curcan*, 

mici de Medgidia, salată de ardei copți, 
cartofi proaspeți prăjiți, mămăligă, muștar

COASTE DE PORC, GEN* 
500 g / 180 g / 50 g | 76 lei

Coaste de porc marinate la cuptor, fripte pe grătar, 
servite cu cartofi proaspeți prăjiți și sos barbeque 

FRIPTURĂ CELEBRĂ* 
450 g / 250 g / 200 g | 68 lei

Friptură de porc servită cu cartofi proaspeți prăjiți și
salată de varză albă

FRIGĂRUIE LA JAR  600 g | 68 lei
Cu carne de porc, ardei capia, ardei iute, ciuperci, 

cartofi proaspeți prăjiți, sosuri

PLATOU #REZIST 1100 g | 92 lei
Aripioare pane*, pulpă de pui pane*, conopidă pane, 
���������, sos de maioneză, cartofi proaspeți prăjiți

OBRĂJORI DE PORC SUBȚIRE* 200 g / 250 g | 55 lei
Obrăjori de porc, �������������, ardei iute copt

PUI LA CEAUN 1968* 
600 g / 300 g / 100 g / 50 g | 58 lei

Cu cartofi proaspeți prăjiți, mămăliguță, 
sos de legume și mujdei

PULPĂ DE RAȚĂ DE CENTRU 150 g / 300 g | 60 lei
Cu varză calită 
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