
1 Mix de bruschete - ardei copt, roşii, vinete şi dovlecei grătar (150g)    ����                                                                 20 lei
Bruschetta mix - baked peppers, tomatoes, eggplant and zucchini grilled

2 Crostini cu somon afumat si rucola (150g)  �������                                                                                                   32 lei
Smoked salmon crostini with rucola

 (250g)                  3 Parmigiana Napoletana: Legume la cuptor cu mozzarella, parmezan, busuioc și sos de roșii          27 lei
Oven baked layers of vegetables, mozzarella and parmesan cheese, basil and homemade tomato sauce

(150g)4 Terină de ficat de rață cu reducție de oțet balsamic și vișine                                                            36 lei
Duck liver terrine with sour cherry and balsamic sauce

5 Rulouri de bresaola cu brânză de capră și sos pesto �����                                                                          34 lei(200g)
        Bresaola rolls with goat cheese and pesto sauce

6 Rulouri cu somon afumat, castravete, rucola și avocado     ����                                                              36 lei(200g)
Smoked salmon rolls with rucola, cucumber and avocado

(200g)7 Creveți „Black Tiger” cu usturoi, chilli și pătrunjel                                                                           46 lei
Black Tiger shrimps with garlic, chilli and parsley

      
(150g)      8 Carpaccio de vită cu rucola, unt cu trufe și parmezan                                                                      46 lei

Beef carpaccio with rucola, truffle butter and parmesan

9 Antipasto Zigolini (450g) - pt 2 pers ������                                                                                                               64 lei
Pastramă de vită, prosciutto crudo, salami, parmezan, gorgonzola, măsline, anghinare, roșii uscate și ardei umplut cu ton

Beef pastrami, prosciutto crudo, salami, parmesan, gorgonzola, olives, artichoke, sun dry tomatoes and pepper stuffed with tuna

(150g)10 Tartar de ton cu avocado și ouă de prepeliță                                                                                     54 lei
Red tuna tartar with avocado and queill eggs

�



Salate / Salads
 

1 Salată grecească – roșii, castraveți, ardei gras, măsline, brânză feta ����(250g)                                                    24 lei
 – tomatoes, cucumbers, bell peppers, olives and feta cheeseGreek salad

  
2 Salată de năut cu avocado și ghimbir *Vegetarian  ������                                                                 26 lei (250g) 
Chickpeas salad with ginger and avocado

3 Salată Caprese – mozzarella de bivoliță cu roșii cherry, rucola sos pesto și muguri de pin  � 28 lei                                   
Mozzarella, cherry tomatoes, rucola and pesto sauce

4 Salată de pui cu susan şi ardei copți ������� 28 lei  (250g)                                                                                    
Chicken salad with sesame and baked bell peppers

5 Salată de rucola cu sfeclă roşie, quinoa şi rodie *Vegetarian    �����                                               28 lei  (250g)
Rucola salad with beetroot, quinoa and pomegranate

6 Salată Caesar - piept de pui, salată iceberg, parmezan     �����                                                               34 lei(250g)  
Caesar salad - chicken breast, iceberg salad, Caesar sauce and parmesan

7 Salată cu gorgonzola, pere, nuci și cruton  ���                                                                         35 lei(250g)
Gorgonzola salad with pear, walnuts and crouton  �� 
8 Salată de rucola cu creveți și avocado în sos de lămâie  ����                                                    38 lei(250g)
Rucola salad with shrimps and avocado in lemon sauce
                                                                      

* Toate salatele sunt insoţite de focacia, cu excepţia salatei Caesar.  All salads will include focaccia, except Caesar salad.



Supe / Soup

1 Minestrone - supă de legume (300g) *Vegetarian                                                                                               16 lei
Minestrone soup 

2 Supă de pui cu tăiței de casă (300g) ��������                                                                                                         16 lei
Chicken soup with homemade noodles
���������
3 Supă cremă de ciuperci și trufe (300g)  ��������                                                                                                   22 lei
Mushrooms cream soup with truffles       
                                                                                                                  

4 Supă cu fructe de mare (300g)   ���������                                                                                                               44 lei
Seafood soup 

5 Supă cremă de sparanghel cu parmezan crocant (300g) *Vegetarian                                                       36 lei                             
Asparagus cream soup with crispy parmesan

* Toate supele sunt insoţite de crutoane sau foccacia.  All soups are accompanied by croutons or foccacia.



Paste & Risotto

1 Spaghetti alla Carbonara (350g) ���������                                                                                                             28 lei
Spaghetti, bacon, fresh cream and parmesan

2 Spaghetti  integrale cu legume (350g) ��������*Vegetarian                                                                                       28 lei
Whole wheat spaghetti with vegetables 

3 Spaghetti cu fructe de mare - midii, creveți și calamari ������(350g)                                                                      47 lei
Seafood spaghetti - mussels, shrimps, calamari

4 Tagliatelle cu somon ����������(350g)                                                                                                                       38 lei
Tagliatelle with fresh and smoked salmon

5 Tagliatelle Stroganoff  -  mușchi de vită și ciuperci în sos alb (350g)                                                                 54 lei
Tagliatelle with beef and mushrooms in creamy sauce                                                                                                                       

6 Penne siciliene al forno - piept de pui, bacon, mozzarella, parmezan si sos de rosii ��(350g)                                    28 lei
Sicilian pasta al forno - chicken breast, bacon, mozzarella, parmesan and tomato sauce

7 Penne Quatro Formaggi - mozzarella, gorgonzola, parmezan, brie (350g) ���                                                       28 lei                                                                 

8 Penne cu piept de curcan, dovlecei și prosciutto crocant (350g) ���                                                          28 lei
Penne with turkey breast, zuchinni and crispy prosciutto

                                                                                                                                         



9 Pappardelle cu ciuperci de pădure și trufe (350g)  �������                                                                                   34 lei
Homemade papardelle with truffle and poricini mushrooms with fresh cream��
10 Lasagna bolognese (350g)           ���������                                                                                                              32 lei

11 Ravioli cu ricotta și spanac în sos de unt și salvie (300g)                                                                       32 lei 
Ravioli with spinach and ricotta, in butter sauce with sage 
                                                                                                                        
12 Tortellini cu brânză de capră și roșii uscate în sos de smântână și prosciutto crocant �(300g) ����������       37 lei
Homemade tortellini with goat cheese and sun dry tomatoes, with fresh cream and crispy prosciutto  

13 Risotto cu ciuperci de pădure şi trufe (350g)  �������                                                                                        32 lei
Risotto with truffle and porcini mushrooms  �� 
14 Risotto cu sparanghel și brânză pecorino �������(350g)                                                                                   36 lei
Risotto with asparagus and pecorino cheese

15 Risotto fructe de mare (calamari, creveți și midii) ������(350g)                                                                     54 lei
Risotto with sea food (calamari, shrimps, mussels)

                                                                                                    

*Vă rugăm specificați  ospatarului  dacă doriti să fie gătită ”al dente”  porția dvs de paste/risotto. 
Please tell  to our waiter if you prefer pasta/risotto to be ”al dente”



1 Calamari la grătar cu broccoli şi sos de usturoi ( g)                                                                          39 lei350 ������
  Grilled calamari with broccoli and garlic sauce  

2 Scoici Mariniere i cruton cu unt i usturoi ș ș (600g)                                                                                 44 lei
Mariniers mussels with bread cruton with garlic butter 
                                                                                     
3 Butterfish marinat cu soya i ghimbir cu legume la gr tar                                                         52 leiș ă (����350g)
Marinated butterfish with soya sauce and ginger, with grilled vegetables

4 Somon cu sos de piper verde și muștar, cu orez integral                                                             56 lei(350g)
Salmon with green pepper and mustard sauce with wild rice

5 Dorada file cu legume i sos de vin alb ( g)                                                                                         58 leiș 450 �������
 Sea bream fillet with vegetables and white wine sauce  

                                                                                                 
6 Lup de mare cu tart  de cartofi, baby spanac i sos de                                                    60 leiă ș capere (350g) �����
Sea bass fillet with potatoes tart, baby spinach and capers sauce

crocanți, midii și cartofi prăjiți cu sos Thousand Island  (450g)       60 lei7 Fritto Misto: creveți, calamari 
Fritto Misto: shrimps, crispy calamari, musseles and french fries with Thousand Island sauce

8 Ton roșu în crustă de susan cu quinoa și sos salsa                                                                                  76 lei������
Red tuna in sesame seeds crust with quinoa and salsa sauce

9 Simfonie de mare: creveţi, caracatiţă, calamari cu orez integral, sos de lămâie și usturoi (450g)     96 lei
Symphony of the Sea: black tiger shrimps, octopus, calamari, wild rice with lemon and garlic sauce   

10 Creveti Jumbo cu orez integral și sos de lămâie (450g)                                                                      128 lei������
Jumbo shrimps with wild rice and lemon sauce 
�

Peşte / Fish



1 Piept de pui marinat cu sos de ardei copt și cartofi zdrobiți cu unt și usturoi                 36 lei*picant (350g)
Marinated chicken breast with baked bell peppers sauce and potatoes with butter and garlic

2 Piept de curcan umplut cu feta și spanac, cu sos de ciuperci de pădure și cartofi cu rozmarin          44 lei(350g)
                                                                 Turkey breast stuffed with spinach and feta cheese, with porcini mushrooms sauce and rosemary potatoes   

3 Piept de raţă cu cartofi gratinați cu brânză Brie și sos de rodie                                                 68 lei�����(350g)
Duck breast with potatoes gratinated with Brie cheese and pomegranate sauce

4 Pulpă de rată confiată cu ciuperci de pădure, risotto și prosciutto crocant                               52 lei(350g) ��
Confit duck leg with porcini mushrooms, risotto and crispy bacon

5 Muschiuleț de porc învelit în bacon, cu sos de piper verde și dovlecei gratinați   38 lei���(350g)                    
Pork tenderloin wrapped in bacon with green pepper sauce and gratinated zucchini

6 Rasol de vită și piure cu trufe sos gremolata                                                                               54 lei(500g)  �����
Osso bucco with gremolata and truffles mashed potatoes   

7 Saltimbocca alla Romana ( )  58 lei mușchi vită, prosciutto crudo, salvie, mozzarela și broccoli gratinați (350g)
Saltimbocca alla Romana - Beef fillet with prosciutto crudo, sage, mozzarella, and gratinated broccoli

8 Șnitel alla Zigolini (                                     60 leișnițel de vită cu branza pecorino și dovlecei gratinați) (350g)
Beef schnitzel with pecorino cheese and gratinated zucchini

9 Mușchi de vită cu ficat de rață și sparanghel                                                                                94 lei(400g) �����
Grilled beef fillet with duck liver and asparagus

10 Burger de vită cu trufe și branză Brie, cartofi prăjiți                                                              56 lei(450g) ���� 
Beef burger with truffles and Brie cheese with fried potatoes

11 Cotlete de berbecuț cu sos de ardei roșu copt și  legume                                                                      86 lei����
Lamb chops with baked bell pepper sauce and vegetables

Carne / Meat



1 Pulpe de pui dezosate la grătar (300g)
Grilled chicken things (boneless) with garlic sauce ��������
     
2 Piept de pui la grătar (250g)��
Grilled chicken breast  �����  
                
3 Piept de curcan în ierburi aromatice (250g)
Turkey breast with aromatic herbs �������
      
4 Ceafă de porc cu ierburi aromatice (300g)�
Pork with aromatic herbs�����
�
5 Antricot de vită (350g)�
Grilled sirloin steak ���������  
     
6 Mușchi de vită (200g)
Grilled beef tenderloin��
�
7 T-bone Black Angus (500g)
Black Angus T-bone steak 

Preparate la grătar/ Grilled specialties

26 lei

28 lei

30 lei

30 lei

46 lei

66 lei

120 lei



1 Salată de sezon (150g)�
Seasonal salad���������
�
2 Salată de ardei copți (150g)
Roasted peppers salad�������
�
3 Salată de varză roșie (150g)
Red cabbage salad���������
�
4 Legume la grătar (150g) 
Mixed grilled vegetables ��������
�
5 Cartofi copți cu unt aromatizat (150g)�
Baked potatoes with flavored butter�������
�
6 Orez  sălbatic  (150g) 
Wild rice ���������

7 Cartofi alla Zigolini (200g)�
Zigolini special potatoes����
8 Cartofi noi cu rozmarin (150g)�
Potatoes with rosemary�������

�
�

Salate și garnituri / Salads and Side dishes

12 lei

14 lei

10 lei

12 lei

10 lei

14 lei

12 lei

14 lei



9 Spanac sote (150g) 
Sauteed spinach

10 Dovlecei / Broccoli gratinați (150g)
Zuchinni/Broccoli gratinated

11 Piure de cartofi cu trufe (150g)       
Truffles mashed potatoes 
                                                                                                                               
12 Focaccia (180g)*                                                                                                                                                                    

13 Focacia speciala: parmezan, pesto, usturoi, pastă măsline (250g)
Special foccacia: parmesan cheese, pesto sauce, garlic, olives paste ��                �                          

*Puteți  alege între blat simplu sau integral / You can choose between classic or whole wheat dough

12 lei

  14 lei

15 lei

6 lei

12 lei



1 Pavlova - bezea cu cremă mascarpone și fructe de sezon (150g) 
Meringue with mascarpone cream and sesonal fruits

2 Tartă de brânză cu dulceață de ghimbir și ananas(150g)�
Cheesecake with ginger jam��and pineapple�
�
3 Tiramisu cu ciocolata albă şi zmeură poşată (150g)   
Tiramisu with white chocolate and poached raspberries 
                                                                                         
4 Soufflé de ciocolată cu îngheţată de vanilie (150g) 
Chocolate souffle with vanilla icecream 

5 Duo Parfait - Nougat Glace și Parfait cu fructe confiate şi Grand Marnier (150g)
Nougat Glace & Parfait with Grand Marnier and candied fruits    
                                                                                            
6 Tort de ciocolată cu vişine (150g)  
Chocolate cake with sour cherries     
  
7 Clătite cu dulceață de ghimbir și ananas (150g) 
Pancakes with homemade ginger jam with pineaplle                                                                                                                     

Desert / Dessert

18 lei

18 lei

18 lei

21 lei

18 lei

22 lei

16 lei




