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AperitiveStarters
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Bruschete cu cremă de branză de capră,
bresaola şi dulceaţă de gutui (1,10)
Bruschetta with goat cheese cream,
bresaola and quince jam (1,10)

28 lei

ciabatta, telemea de capră, bresaola, gutui / ciabatta, goat cheese, bresaola,
quince / 180g

Bruschete cu pARFAIT dIN ficat de pui,
dulceaţă picantă de pere şi crumBle de
ceapă (1,10)
Bruschetta with chicken liver paRFAIT,
spicED pear jam and onion crumBle (1,10)

22 lei

ciabatta, ficat de pui, unt, pere, ceapă caramelizată / ciabatta, chicken liver,
butter, pears, onion crumble / 170g

Hummus, TABBOULEH şi Fattoush cu lipie (1,11)
Hummus, TabBouleh and FaTtoush pita (1,11)

24 lei

lipie, năut, usturoi, Tahini, rodie, roşii, castraveţi, ardei gras, ridichi, ulei de
măsline / pita, chickpeas, garlic, Tahini, pomegranate, tomatoes, cucumbers, bell
peppers, radishes, olive oil / 180g

46 lei

Creveţi saganaki cu feta (2,7)
Feta saganaki shrimps (2,7)
creveţi, roşii decojite, usturoi, ulei măsline, brânză Feta, ardei iute / shrimps,
peeled tomatoes, garlic, olive oil, Feta cheese, red hot peppers / 350g

CreveȚi în Panko (1,2,3,6)
Crispy Panfried panko shrimps (1,2,3,6)
creveţi, ou, făină, pesmet Panko, sos soia, sos sweet chilli / shrimps, egg, flour, Panko
breadcrumbs, soy sauce, sweet chilli sauce / 350g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

46 lei
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24 lei

supă cremă a la chef (7,9)
chef’s cream soup (7,9)
ardei gras, ceapă, morcov, smântână lichidă, unt, crutoane / bell peppers,
onion, carrot, cream, butter, croutons / 400ml

18 lei

ciorbă de pui (3,7,9)
chicken soup (3,7,9)
carne pui, ceapă, morcov, țelină, ardei, smântână, ou / chicken meat, onion,
carrot, celery, pepper, cream, egg / 400ml

34 lei

supă cu fructe de mare (2,4,14)
seafood soup (2,4,14)
creveți, baby caracatiță, midii, usturoi, roșii, pătrunjel, vin / shrimps, baby octopus,
mussels, garlic, tomatoes, parsley, wine / 400ml

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive
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Tortelloni cu hribi în sos de anghinare și
spanac cu ulei de pătrunjel (1,3,7)
Tortelloni filled with porcini mushrooms,
in artichoke and spinach sauce with
parsley oil (1,3,7)

42 lei

Tortelloni, hribi, anghinare, spanac, pătrunjel, ulei de măsline, smântână lichidă /
Tortelloni, porcini mushrooms, artichokes, spinach, parsley, olive oil, cream / 400g

tagliatelle cu creveți și roșii cherry (1,3,2)
tagliatelle with shrimps and cherry
tomatoes (1,3,2)

38 lei

tagliatelle, creveți, coniac, roşii cherry, usturoi, pătrunjel / tagliatelle,
shrimps, cognac, cherry tomatoes, garlic, parsley / 350g

paste cu somon afumat și mărar (1,4,7)
creamy smoked salmon and dill pasta (1,4,7)

38 lei

paste Garganelli, somon afumat, smântână lichidă, mărar, coniac, praz, usturoi
Garganelli pasta, smoked salmon, cream, dill, cognac, leek, garlic / 350g

ravioli cu carne și sos demi-glace (1,3)
beef ravioli with demi-glace cream sauce (1,3)

38 lei

ravioli, pulpă vită, ceapă, usturoi, morcov, roșii cherry, anghinare / ravioli, beef,
onion, garlic, carrot, cherry tomatoes, artichokes / 350g

spaghetti aop (1,3,7)
SPAGHETTI AOP (AGLIO, OLIO E PEPERONCINO) (1,3,7)
spaghetti, usturoi, ardei iute, ulei măsline, unt / spaghetti, garlic, hot peppers,
olive oil, butter / 350g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

28 lei
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antricot de vită cu os, cartofi copți
și sos de vin roșu (7)
Bone-in Beef tenderloin with Baked potatoes
and red wine sauce (7)
antricot vită, cartofi, unt, usturoi, vin roşu / bone-in beef tenderloin, potatoes,
butter, garlic, red wine

burger de vită cu cartofi prăjiți și
sos samurai (1,3,7)
samurai beef burger with french fries (1,3,7)

48 lei

carne burger, cheddar, cartofi, salată iceberg, sos Samurai, castraveți, ceapă, zahăr /
beef burger, cheddar, potatoes, iceberg lettuce, Samurai sauce, cucumbers, onion,
sugar / 400g

38 lei

BOEUF BOURGUIGNON (9)
*garnitură de cartofi la cuptor / baked potatoes on the side
carne de vită, vin roșu, morcovi, țelină, ceapă, cartofi
beef, red wine, carrots, celery, onion, potatoes / 450g

pui tikka masala cu orez sălbatic (3,7)
chicken tikka masala with wild rice (3,7)
piept de pui, ceapă roșie, dovlecel, vinete, ciuperci, ardei gras, sos roșii, sos curry,
stoc pui / chicken breast, red onion, zucchini, eggplant, mushrooms, bell pepper,
tomato sauce, curry sauce, chicken stock / 350g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

40 lei
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pulpe de pui cu mix de rădăcinoase coapte
și sos de șalotă (3,7,9)
chicken legs with a mixture of roasted
roots and shallot sauce (3,7,9)

36 lei

pulpe de pui, morcov, țelină, păstârnac, usturoi, șalotă, smântână lichidă / chicken
legs, carrots, celery, parsnips, garlic, shallot, cream / 500g

CIOCĂNELE DE PUI SOUS VIDE ÎN PANKO,
SOS TZATZIKI ȘI GRATIN DE CARTOFI CU BROCCOLI (3,7)
sous vide chicken drumsticks in panko,
tzatziki sauce and potato - broccoli gratin (3,7)

40 lei

ciocănele pui, ou, pesmet Panko, iaurt, usturoi, castravete, cartofi, broccoli /
chicken drumsticks, egg, Panko breadcrumbs, yogurt, garlic, cucumber, potatoes,
broccoli / 450g

piept de rață cu cremă de fenicul
și sparanghel (7)
duck breast with fennel cream SAUCE and
asparagus (7)

76 lei

piept de rață, fenicul, sparanghel, ceapă, unt, smântână lichidă / duck
breast, fennel, asparagus, onion, butter, cream / 500g

fleică de MANGALIȚĂ gătită lent, cartofi
și sos de legume (7,9)
Slow-cooked Mangalitsa flank steak with
potatoes and vegetable sauce (7,9)
fleică de Mangaliță, cartofi, rozmarin, morcov, ceapă, țelină, usturoi, smântână
lichidă / Mangalitsa flank steak, potatoes, rosemary, carrot, onion, celery, garlic,
cream / 450g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

42 lei
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mușchiuleț de porc cu balmoș și sos brun (7)
pork tenderloin with tradițional balmos and
brown sauce (7)

40 lei

mușchiuleț porc, mălai, unt, lapte, cimbru, vin, smântână lichidă / pork muscle,
corn meal, butter, milk, thyme, wine, cream / 350g

burger cu brie, nuci și dulceață de gutui (1,7,8)
brie cheese burger with nuts
and quince jam (1,7,8)

48 lei

chiflă, brânză brie, nuci, gutui, ceapă crocantă, lămâie, scorțişoară, anason
bread roll, brie cheese, nuts, quince, onion crumble, lemon, cinnamon, anise / 250g

somon cu piure de sfeclă și sos dijon (4,7,10)
Seared salmon in creamy Dijon sauce with
beetroot puree (4,7,10)

54 lei

somon, sfeclă roșie, muștar Dijon, coniac, smântână lichidă, unt, mărar, ceapă /
salmon, beetroot, Dijon mustard, cognac, cream, butter, dill, onion / 450g

BiBan de mare CU SOS BUTTERLIME ȘI risotto
CU roșii deshidratate (4,7,10)
sea Bass with BUTTERLIME SAUCE AND risotto
WITH sun-dried tomatoes (4,7,10)
biban de mare, orez carnaroli, ceapă, usturoi, vin alb, parmezan, lime, unt
sea bass, carnaroli rice, onion, garlic, white wine, parmesan, lime, butter / 300g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

52 lei
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Salate
Salads

salatĂ hawaii cu piept de rață afumat
hawaii salad with smoked duck breast

38 lei

piept de rață, mix de salată, ananas, portocale, caise deshidratate, ulei măsline /
duck breast, salad mix, pineapple, oranges, dried apricots, olive oil / 250g

salată de crudități cu telemea de capră
și jeleu picant de pere (7)
raw salad with goat cheese and
spiced pear jelly (7)

28 lei

mix de salată, telemea de capră, rucola, sfeclă roșie, ulei măsline, pere, chilli /
salad mix, goat cheese, arugula, beetroot, olive oil, pears, chilli / 200g

38 lei

salatĂ nicoise (3, 4,10)
nicoise salad (3, 4,10)
ou, roșii, castraveți, rucola, baby spanac, valeriană, ceapă verde, ton, anșoa, ulei
măsline, muștar Dijon / egg, tomatoes, cucumbers, arugula, baby spinach, valerian,
green onion, tuna, anchovies, olive oil, Dijon mustard / 250g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

The View
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șniȚel de pui ȘI CARTOFI PRĂJIȚI (3)
chicken schnitzel with FRENCH FRIES (3)

22 lei

piept de pui, ou, pesmet Panko, cartofi / chicken breast, egg, Panko breadcrumbs,
potatoes / 200g

mini frigărui de pui cu legume și cartofi natur (7) 24 lei
mini chicken skewers with vegetables and
boiled potatoes (7)
piept de pui, ciuperci, ardei, dovlecel, cartofi, unt / chicken breast, mushrooms,
peppers, zucchini, potatoes, butter / 200g

18 lei

paste cu sos de roșii (1,3)
tomato sauce pasta (1,3)
penne, sos de roșii, busuioc / penne, tomato sauce, basil / 120g

crochete de pește cu chipsuri de
cartofi dulci (4)
fish croquettes with sweet potato chips (4)
crochete de pește, cartofi dulci, sos bbq / fish croquettes, sweet potatoes,
bbq sauce / 200g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive

24 lei

The View

Desert
Dessert

by Theodora Golf Club

TRUFE DE CIOCOLATĂ CU BEZEA
ȘI GEL DE ZMEURĂ(3,5,7,8)
CHOCOLATE TRUFFLES WITH MARSHMALLOW
AND RASPBERRY GEL (3,5,7,8)

22 lei

ciocolată, unt, ou, zmeură, alune / chocolate, butter, egg, raspberry, nuts / 150g

22 lei

crème brûlée (3,7)
crème brûlée (3,7)
ou, smântână lichidă, vanilie, zahăr / egg, cream, vanilla, sugar / 100g

22 lei

tiramisu (3,7)
tiramisu (3,7)
mascarpone, pișcoturi, amaretto, frișcă, cafea / mascarpone, biscuits, amaretto,
whipped cream, coffee / 150g

ștrudel cu măr și sos de vanilie (1,3,8)
apple strudel with vanilla sauce (1,3,8)

26 lei

foietaj, măr, vanilie, alune de pădure, stafide, scorțișoară / pastry, apple, vanilla,
hazelnuts, raisins, cinnamon / 150g

24 lei

înghețată golf ball (7)
golf ball icecream (7)
vanilie, ciocolată, fistic / vanilla, chocolate, pistachios / 150g

vegetarian

picant / spicy

tradițional

Prețuri în lei, inclusiv TVA / Prices in lei, VAT inclusive
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Timpul de Preparare & Servire
SUPE
APERITIVE
SALATE

15-20 min

PASTE / RISOTTO
PEȘTE / GRILL
20-40 min GARNITURI / DESERT

* în funcție de gradul de ocupare și complexitatea preparatului, timpul de servire poate depăși valoarea
estimată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cooking & Serving Time
SOUPS
STARTERS
SALADS

15-20 min

20-40 min

PASTA / RISOTTO
FISH / GRILL
SIDE DISH/DESSERT

*situations may occur, depending on the dishes complexity or the occupancy, the serving time may be
longer. We kindly ask for your understanding!

INGREDIENTE

informații despre ingrediente sunt disponibile la cerere;
toate ingredientele noastre sunt proaspete și pe cât posibil,
selectate din surse locale

ALERGII ALIMENTARE

în cazul în care cunoașteți că sunteți alergic la anumite
produse alimentare vă rugăm să comunicați cu echipa
noastră de servire

MENU INGREDIENTS

information about ingredients is available upon request; all
our ingredients are fresh and as much as possible, locally
sourced

FOOD BORN ALLERGIES

if you are aware of suffering of food born allergies please
advise our service team

The View
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REGULAMENTUL (UE) Nr. 1169/11
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
ANEXA II
Substanțe care cauzează alergii sau
intoleranțe
1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară,
orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur sau hibrizi
ai acestora și produse derivate).
2. Crustacee și produse derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Pește și produse derivate.
5. Arahide și produse derivate.
6. Soia și produse derivate.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv
lactoză).
8. Fructe cu coaja lemnoasă (migdale, alune
de pădure, nuci, nuci Caju, nuci Pecan,
nuci de Brazilia, fistic, nuci de macadamia
și nuci de Queensland) și produse derivate.
9. Țelină și produse derivate.
10. Muștar și produse derivate.
11. Semințe de susan și produse derivate.
12. Dioxidul de sulf.
13. Lupin și produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.

REGULATION (EU) No 1169/2011
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL
ANNEX II
Substances or products causing allergies or
intolerances
1. Cereals containing gluten (wheat,
rye, barley, oats, spelt, kamut or their
hybridised strains) and products thereof.
2. Crustaceans and products thereof.
3. Eggs and products thereof.
4. Fish and products thereof.
5. Peanuts and products thereof.
6. Soybeans and products thereof.
7. Milk and products thereof (including
lactose).
8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts,
walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts,
pistachio nuts, macadamia or Queensland
nuts, and products thereof.
9. Celery and products thereof.
10. Mustard and products thereof.
11. Sesame seeds and products thereof.
12. Suphur dioxide.
13. Lupin and products thereof.
14. Molluscs and products thereof.

