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Salate antreu 300g

Salata Acropole 15 lei
(salată, roșii, castraveţi, ardei gras, ceapă, măsline şi brânză Feta)

Salată Caprese 12 lei
(mozzarella, roșii, ulei de măsline și oregano)

Salata Caesar 16 lei
(piept de pui, salată Iceberg, roșii cherry, parmezan, crutoane, 
capere și dressing)

Salată Mexicană 15 lei
(șnițel de pui, salată Iceberg, roșii, ou, porumb, castraveți murați, 
ciuperci şi dressing cu maioneză)

Salata Tonno 15 lei
(salată Iceberg, ton, porumb, ardei gras, ceapă, măsline și ulei de măsline)

Salată cu somon afumat 15 lei
(somon afumat, salată Iceberg, roșii, porumb, ciuperci și dressing)

Minuturi
Cașcaval pane 200g 10 lei
Mozzarella pane 200g 13 lei
M.B.S. (mămăliguță cu brânză și smântână) 400g   8 lei
Bulz ciobănesc 400g 10 lei
Omletă țărănească 250g 10 lei 
Omletă cu șuncă și cașcaval 200g 10 lei 
Budincă de casă 350g 10 lei 

Ciorbe/supe 400g
Ciorbă de văcuță   8 lei
Ciorbă de burtă   9 lei
Ciorbă de fasole cu afumătură   8 lei
Ciorbă de legume (de post)   6 lei
Ciorbă de fasole (de post)   6 lei
Supă cremă   8 lei
Borș 500g 14 lei

Preparate din 

Șnițel din piept de pui 200g 10 lei
Șnițel crispy din piept de pui 200g 12 lei
Gordon bleu din piept de pui 200g 14 lei
Piept de pui la grătar 200g 10 lei
Pulpă de pui dezosată la grătar 200g 10 lei
Pui cu smântână și ciuperci 300g 13 lei
Pui cu sos Gorgonzola 300g 14 lei
Tigaie picantă de pui 200g 13 lei
Frigărui de pui 250g 13 lei

*Produsele sunt cântărite înainte de preparare

carne de pui



Salate 200g

Salată verde cu lămâie   5 lei
Salată de vară   6 lei
Salată de roșii cu brânză   6 lei
Salată de murături asortate   5 lei
Salată de varză albă   5 lei
Salată de sfeclă roșie cu hrean   6 lei
Salată de ardei copți   7 lei
Salată de vinete   7 lei 
Salată de icre 10 lei

Garnituri 250g

Cartofi prăjiți   6 lei
Cartofi la cuptor cu rozmarin   6 lei
Cartofi țărăneşti   7 lei
Piure de cartofi   6 lei
Legume la grătar 10 lei
Orez cu legume   6 lei
Varză călită la cuptor   8 lei
Mămăligă   2 lei

Grătar 

Ceafă de porc 200g 11 lei
File de porc 200g 11 lei
Mici 70g    3 lei
Cârnați cabanos / oltenești 200g   8 lei
Cârnați de casă 200g 10 lei
Piept de curcan 200g 18 lei
Pastramă de berbecuț cu mămăligă 200/200g 23 lei

Preparate din pește

Păstrăv la grătar / cuptor 300g 20 lei
Crap prăjit cu mămăligă 200/200g 15 lei
Saramură de crap cu mămăligă 200/200g 15 lei
Doradă la grătar / cuptor 250g 28 lei
Somon la grătar / cuptor 200g 25 lei

Preparate din carne de porc

Șnițel de porc 200g 10 lei
Gordon bleu de porc 200g 14 lei
Pomana porcului cu mămăligă 200/250g 15 lei
Tigaie picantă de porc 300g 14 lei
Tochitură de porc cu mămăligă 300/250g 15 lei
Coaste marinate de porc 400g 24 lei

*Produsele sunt cântărite înainte de preparare



Pizza (32 cm) 

Pizza Prosciutto Funghi 19 lei 
Pizza Capriciosa (sos de roșii, mozzarella, salam picant, șuncă, ciuperci, măsline și ardei gras) 20 lei 
Pizza Diavola (sos de roșii, mozzarella și salam picant)  20 lei 
Pizza Quattro Formaggi (mozzarella, gorgonzola, parmezan și emmentaler) 21 lei
Pizza Carbonara (sos de roșii, mozzarella, bacon, ciuperci, ou și parmezan)  19 lei
Pizza Quattro Stagioni (sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, măsline și salam)  20 lei
Pizza Paesana (sos de roșii, mozzarella, ceapă, bacon și cârnăciori) 20 lei 
Pizza Prosciutto Crudo și Rucola (sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo și rucola) 25 lei 
Pizza Mexicana (sos de roșii, mozzarella, chorizo, bacon, șuncă, pepperoni și porumb) 22 lei 
Pizza Margherita (sos de roșii, mozzarella, busuioc și oregano) 16 lei 

Sos pizza dulce / picant 80g   3 lei
Sos olio e peperoncino 80g   3 lei

(sos de roșii, mozzarella, șuncă și ciuperci)

Deserturi făcute în casă

Plăcintă cu mere   6 lei
Plăcintă cu brânză și stafide   6 lei
Clătite cu dulceață   6 lei
Clătite cu ciocolată   7 lei
Papanași cu dulceață și smântână   9 lei
Tiramisu   8 lei
Cheesecake 10 lei
Tort 10 lei

Paste Milaneze  14 lei
Paste Carbonara (bacon, smântână, ou, parmezan și ulei de măsline) 14 lei
Paste Quarto formaggi (mozzarella, gorgonzola, parmezan, emmentaler și smântână) 16 lei
Paste Matriciana (bacon, ardei iute, busuioc, parmezan și sos de roșii) 14 lei
Paste Pomodoro (roșii cu pulpă, parmezan, usturoi și busuioc) 12 lei

(șuncă, ciuperci, ceapă, sos de roșii și parmezan)

Paste (penne / tagliatelle / spaghetti) 
350g
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Bere
Heineken 330 ml 6 lei
Heineken doză 500 ml 7 lei
Ciuc Premium Zero 330 ml 4 lei
Ciuc Radler doză 500 ml 5 lei
Ciuc Radler Zero doză 330 ml 4 lei
Ciuc Draught 500 ml 5 lei
Silva Pils / Dark doză 500 ml 6 lei
Carlsberg doză 500 ml 7 lei
Strongbow 330 ml 5 lei
Tuborg 500 ml 6 lei
Desperados 330 ml 9 lei

Băuturi
Fresh de portocale 250 ml               6,5 lei
Limonadă 250 ml   4 lei
Limonadă 1000 ml 14 lei
Cola, Fanta, Sprite, Cola zero 250 ml   3 lei
Cola, Fanta, Sprite, Cola zero 500 ml   4 lei
Apă minerală / plată 500 ml   3 lei
Nestea 500 ml   5 lei
Red Bull      6 lei

Băuturi calde

Cafea Moak   4 lei
Cappuccino   7 lei
Caffee latte   9 lei
Ceai Althaus   4 lei

Vin Recaș 

Carafă 500 ml   9 lei
Carafă 1000 ml 18 lei
Pahar 200 ml   4 lei

Pentru detalii și comenzi 
ne puteți contacta la:

   |   
office@restaurant-floaredecactus.ro

Bd. Splaiul Independenței 319, 
București, Sema Parc

0733 376 531 0757 283 655

www.restaurant-floaredecactus.ro

Meniul zilnic îl găsiți pe 
facebook.com/floarecactus

(alb, roșu și rose)
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