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Cover
Chips de pâine, unt cu ierburi, brânză cu mărar și ulei aromat

Mic dejun
Omletă boierească

19 Ron

Omletă cu babic

300 g

ouă, roșii cherry, lipie, salată, brânză de burduf, babic

Răsfăţ matinal

22 Ron

Omletă cu piept de raţă afumat şi brânză Horezu

300 g

ouă, pastramă rață, roșii cherry, salată, turtă Dacia, ouă, brânză Horezu

Omletă cu ceafă afumată şi caşcaval pe turtă Dacia
ouă, ceafă afumat ă, caşcaval, salat ă, turtă Dacia

19 Ron
300 g

Omletă cu legume pe turtă Dacia

17 Ron

ouă, ardei gras, ciuperci, roşii, ceapă ro şie, salat ă, turt ă Dacia

300 g

Oeufs pochés à la Reine

21 Ron

Ouă poşate cu chips de babic

250 g

ouă, salată, ro şii cherry, sos mu ștar , chips de babic

Ouă prăjite cu brânză de burduf, mixt de salată și semințe
ouă, salată, caju, semințe dovleac, semințe pin, turt ă Dacia
brânză de burduf

19 Ron
300 g

26 Ron

Mic Dejun Dacia
telemea vacă, salat ă, roşii cherry, turt ă Dacia, cafea Le Piantagioni
cu lapte, fresh portocal e, ouă ochiuri

250 g

15 Ron

Bonne Matinée
Pâine toast, unt, dulceaţă

170 g

25 Ron

Lipie cu cremă de avocado și brânză proaspătă
avocado, miez de nuc ă, roșii, usturoi, ceapă, brânz ă proaspătă

250 g

20 Ron

Pădurea fermecată
iaurt grecesc, fructe de pădure, dulcea ţă de pepene galben, seminţe

200 g

20 Ron

Întoarcerea din Rai
iaurt grecesc, mix de seminţe, afine, portocal ă

200 g

20 Ron

Paradis tropical
iaurt grecesc, portocale, caise, miere, nuc ă, kiwi

Turtă Dacia

200 g

3 Ron

Antreuri
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Antipasti
prosciutto, salam Milano, ceafă de porc Coppa, mozzarella, parmezan, măsline verzi, grisine*

Clasic tartar de vită
mușchi de vită, gălbenuș de ou, roșii uscate, ceapă, capere, castraveți în oțet, muștar,
ketchup, sos Worchester

Terină de foaie gras
ficat de rață, dulceață de caise, dulceață de ardei iute, chips pâine

Răsfăţul Brâncovenilor
Escalop de ficat de raţă

48 Ron
350 g

32 Ron
150 g

35 Ron
150 g

40 Ron
320 g

ficat de rață, sfeclă roșie, mix de fructe de pădure, mentă, coacăze, alune de pădure, ulei de măsline

Salate
Salată Caesar cu Creveţi
creveţi, crutoane cu ierburi, parmezan, salată iceberg, sos Caesar

Curcan cu dichis
Salată Caesar cu piept de curcan

29 Ron
330 g

27 Ron
325 g

piept de curcan, salată iceberg, parmezan, crutoane cu ierburi, sos Caesar

Salata grădinarului
salată, rucola, roșii, castraveți, ardei, ceapă roșie

Madame Mitza
Salată cu legume proaspete şi brânză gratinată de capră

12 Ron
200 g

29 Ron
370 g

brânză de capră, dovleac plăcintar, țelină, morcov, cartofi dulci, sfeclă roșie,
ulei de măsline, ulei de trufe, salată

Salată cu piept de rață afumat
salată, caise, piept de rață, portocale, fulgi de migdale

28 Ron
280 g

Supe / Creme
Supă cremă de ciuperci de pădure
ciuperci de pădure mix, unt, morcovi, țelină, smântână vegetală, lapte

Dansul ielelor
Supă cremă de cartofi cu trufe

19 Ron
350 g

18 Ron
350 g

cartofi, unt, ceapă albă, morcovi, țelină, smântână vegetală, ulei trufe

Supă de fructe de mare
file lup de mare, scoici în cochilie, calamar, creveți, unt, tentacul de calamar, sos de homar

Ciorbă Dacia cu pitușcă
legume, verdeață, pitușcă

38 Ron
350 g

22 Ron
350 g

Delicii tradiționale
într-o nouă interpretare
Ciorbă de văcuţă
Pulpă vită, oase vită, ceapă, morcov, ţelină, păstârnac, mazăre

Ciorbă de cocoş cu tăiţei de casă
Cocoş, ceapă albă, morcov, ţelină, păstârnac, tăiţei de casă, borş

20 Ron
350 g

20 Ron
350 g

Paste
Spaghetti alla Carbonara
spaghetti, pancetta afumată, ou și parmezan

D’ale lui Giovani - Penne al forno
penne, piept de curcan, ciuperci proaspete, mozzarella, sos de roșii Mutti, smântână

Penne all’Arrabbiata
penne, sos de roşii Mutti, parmezan, peperoncino, usturoi, busuioc, morcov, ceapă albă, apio, roşii cherry

Spaghetti allo Scoglio
spaghetti, lup de mare, scoici în cochilie, creveți, baby caracatiţă, tentacul de calamar, vin alb, pătrunjel
şi usturoi

Risotto cu somon
orez arborio, vin alb, parmezan, unt, somon

27 Ron
350 g

29 Ron
470 g

22 Ron
390 g

36 Ron
450 g

40 Ron
50 g

Pizza
Pizza Dacia Vegetariană
caşcaval vegetal de post, roşii decojite, vinete, dovlecei, roşii cherry, ciuperci,
usturoi, măsline negre, oregano, mix făină bio

Pizza Dacia
sos de roșii, mozzarella, gorgonzola, oregano, ceapă roșie, ciuperci proaspete, sos
de usturoi, mix făină bio, babic

Pizza Margherita

24 Ron
450 g

34 Ron
510 g

24 Ron

sos de roșii, mozzarella, mix făină bio

400 g

Pizza Quattro Formaggi

29 Ron

smântână de casă, mozzarella, parmezan, brie, caşcaval afumat, gorgonzola, mix făină bio

Focaccia cu măsline
ulei de măsline, măsline negre, mix făină bio

540 g

14 Ron
190 g
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Focaccia cu parmezan şi usturoi

14 Ron

parmezan, usturoi, ulei de măsline, mix făină bio

190 g

Focaccia cu rozmarin şi ulei de măsline

11 Ron
150 g

rozmarin, ulei de măsline, mix făină bio

Sos picant/dulce

Pasăre

4 Ron

Fel
principal

"Cordon bleu" de curcan, cu spanac sotat în sos de ciuperci
piept de curcan, șunculiță de porc, cașcaval, pesmet, spanac, ciuperci, smântână vegetală

Poème roumain
Pulpă de rață confiată cu cremă trufată de mămăligă și varză roșie Merlot

35 Ron
400 g

65 Ron
300 g

pulpă de rață, cremă de mămăligă, varză roșie, ulei trufe

Micul Paris

50 Ron

Piept de raţă cu piure de rădăcinoase

350 g

piept de rață, usturoi, păstârnac, miere lichidă, smântână vegetală, sos fructe de pădure

Bibilică dezosată
bibilică, ulei de măsline, unt, cimbru, roșii cherry, iaurt, boia, ciuperci, ceapă albă, usturoi, smântână lichidă

Porc

65 Ron
350 g

Fel
principal

Cămara Hangiţei
Tăiţei cu tobă şi smântână de casă

25 Ron
200 g

tăiței de casă, tobă, smântână lichidă, ou, parmezan

O noapte furtunoasă
Orez cu cârnaţi de Pleşcoi şi petale de roşii uscate

25 Ron
200 g

orez, ceapă albă, usturoi, roșii uscate, vin, brânză de Horezu, cârnați de Pleşcoi

Ceafă de porc Mangalița, cu legume la cuptor și sos de muștar
ceafă de porc Mangalița, morcov, dovleac plăcintar, sfeclă roșie, țelină, muștar

Mușchiuleț de porc în sos de alune și muștar
mușchiuleț de porc, unt, cimbru, rozmarin, alune de pădure, vin, muștar

59 Ron
350 g

38 Ron
300 g
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Faima Locantei
Burger de pituşcă

28 Ron
250 g

pitușcă, pâine neagră cu cerneală de sepie, roșii, usturoi, cașcaval, sos muștar, cartof copt, sos iaurt

Vită

Fel
principal

Royal Burger
Ou, pituşcă de vită, pâine neagră cu cerneală de sepie, brânză Cheddar, gorgonzola, bacon

Mușchi de vită
mușchi de vită, legume

Rib Eye Tagliata
antricot de viţel, rucola, parmezan, roşii cherry

Sirloin maturat
Vrăbioară de mânzat, sos de piper verde, legume la grătar

Meşterul Manole
Tăiţei de casă cu babic şi parmezan

30Ron
350 g

55 Ron
200 g

70 Ron
300 g

65 Ron
250 g

25 Ron
250 g

tăiței de casă, usturoi, pătrunjel, ulei trufe, parmezan, babic, pituşcă

Creveţi Histria
Surf & Turf din pituşcă de casă şi creveţi în sos de vin

39 Ron
300 g

creveți, parmezan, cartofi copţi, sos brun, pitușcă

Cozi de vițel cu piure de cartofi trufat și reducție de vin
cozi de vițel, ulei de trufe, morcov, țelină, cartofi, pastă de tomate

D-ale carnavalului
Obrăjori de viţel cu piure de ţelină aromat cu vanilie

39 Ron
400 g

45 Ron
350 g

obrăjori de vițel, ceapă albă, țelină, vanilie păstăi

Coaste de vițel gătite lent
coaste de vițel, usturoi, boia, cartofi, ghimbir măcinat, sos iaurt

Şniţel vienez şi cartofi copţi gratinaţi cu gorgonzola
antricot viţel, cartofi, gorgonzola

55 Ron
500 g

34 Ron
180 g
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Peşte/
Fructe de mare
File de păstrăv cu cremă de mămăligă și brânză de burduf
file de păstrăv, mălai, brânză de burduf

Fandoseală cu fructe de mare
Burger de fructe de mare şi peşte

35 Ron
300 g

35 Ron
300 g

file de lup de mare, file de doradă, creveți, calamar, cartofi dulci, avocado, roşii, sos cocktail

File de doradă cu sos de crustacee și legume la grătar
file de doradă, vinete, dovlecel, ardei gras

File de lup de mare sau biban de mare în pergament cu legume
file de lup de mare, ceapă, dovlecel, usturoi, ardei gras

Calcan Callatis - File de Calcan la grătar cu sos Meunière
file de calcan, făină, capere, mălai, unt, ulei de măsline, pătrunjel, spanac bio

Somon în crustă de muştar şi parmezan
somon, parmezan, pesmet, sparanghel, muştar, caise confiate

Butterfish în crustă de fistic
butterfish, fistic, capere, unt

Scoici Saint Jaques cu piure de mazăre și sos Noisette
scoici Saint Jaques, mazăre, lămâie, boia, unt

Tentacule de calamar
tentacule de calamar, unt, usturoi, lămâie

Midii în sos de vin alb
midii, vin alb, cerneală de sepie, usturoi, lămâie

48 Ron
250 g

45 Ron
250 g

65 Ron
250 g

48 Ron
300 g

40 Ron
300 g

70 Ron
250 g

50 Ron
250 g

30 Ron
600 g

Oaie
Cârnați de oaie
cârnați, mălai, sare

Pastramă de oaie
mălai, castraveți în oțet, pastramă, brânză de burduf

34 Ron
250 g

39 Ron
300 g
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Platouri
Platou de brânzeturi fine

49 Ron

gorgonzola, camembert, brie, parmezan, brânză de capră, crackers, struguri, dulceaţă de mango,
miez de nucă, caise confiate

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai

400 g

42 Ron

Platou de brânzeturi

350 g

brânză de burduf, cașcaval, cașcaval afumat, mere, telemea vacă, telemea oaie, struguri, miez de
nucă, dulceaţă de ardei iute, brânză Horezu

Cuibar românesc

50 Ron

tobă, ceafă de porc afumată, cârnați uscaţi, pastramă de curcan, zacuscă, salată de vinete,
fasole bătută bio, babic

Cuibul Dacilor

300 g

58 Ron

Platou tradițional din zona Buzăului

500 g

cârnați, ceafă afumată, murături, mămăligă, cârnaţi trandafir, piept de porc, brânză friptă, pastramă
de oaie

Platou Histria

80 Ron

creveți, tentacule de calamar, tub calamar, file lup de mare, scoici în cochilie,
usturoi, roșii cherry

500g

Garnituri
Cartofi copţi cu sos Tzatziki
şi salată verde

12 Ron

Ciuperci Champignon
sotate

300 g

Cartofi prăjiți

10 Ron
200 g

15 Ron
200 g

Sos de ciuperci de pădure
cu smântână vegetală

20 Ron
200 g

Cartofi dulci confiați

10 Ron

200 g

Cartofi înăbuşiţi cu usturoi
şi pătrunjel

Buchetieră de legume

250 g

12 Ron

Legume la grătar

14 Ron

Sote de spanac

12 Ron

Sparanghel

200 g

Piure Horezu
piure de cartofi cu brânză Horezu

Mămăligă muntenească
Cremă de mămăligă cu brânză de burduf

12 Ron

250 g

200 g

230 g

14 Ron
14 Ron

150 g

17 Ron

150 g

Meniu copii
Harap Alb - Mini Carbonara
spaghetti Barilla, ouă, parmezan, pancetta

Regele Leu - Mini şnitel de viţel
pulpă viţel, cartofi gratinaţi cu caşcaval

Hello Kitty - Paste cu sos de roşii
paste Barilla, roşii decojite, parmezan

Popeye Marinarul - Piept de curcan la grătar
piept de curcan la grătar, caşcaval, spanac, roşii cherry
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18 Ron
150 g

18 Ron
250 g

16 Ron
120 g

22 Ron
150 g

Meniu vegetarian
Pleurotus la grătar
pleurotus, usturoi, verdeață

Pastă de năut cu semințe de pin
năut, pastă de susan, ulei de măsline, semințe de pin, lămâie

Salată de pătrunjel cu arpacaș și roșii
arpacaș, lămâie, roșii cherry, pătrunjel

Tartar de avocado
avocado, roșii cherry, castravete, ceapă, lămâie

Salată de vinete
vinete, ceapă, roșii cherry, piper alb

Zacuscă vinete

20 Ron
200 g

20 Ron
200 g

15 Ron
200 g

25 Ron
200 g

18 Ron
200 g

15 Ron
200 g

Fasole făcăluită

16 Ron

fasole albă, usturoi, sare

200 g

Platou mixt de salate
fasole bătută, salată de vinete, zacuscă vinete

26 Ron
480 g

Desert
Desertul jupânesei - Tăiței dulci cu înghețată
făină, ouă, lapte, zahăr, smântână lichidă, înghețată, lavandă, zmeură

Inima Reginei Maria
frişcă naturală din smântână, zmeură, ciocolată cu lapte

Leoaică tânără, iubirea
Tort bezea cu ciocolată şi vanilie
blat de nucă, ciocolată neagră cu lapte, frişcă de smântână, zahăr vanilat

Sărutul Sânzienelor
blat de pricomigdale, cremă de praline, caramel sărat

Papanaşi Dacia
brânză de vacă, cremă de alune, coacăze, portocale, limes

Nouraşi - clătite pufoase
ouă, lapte, făină, unt, portocală, fructe de pădure

Înghețată
înghețată, coacăze, căpșuni, sirop de caramel sărat, mentă
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17 Ron
150 g

22 Ron
100 g

25 Ron
190 g

18 Ron
90 g

20 Ron
200 g

18 Ron
200 g

15 Ron
150 g

Info alergeni

Delicii tradiționale
într-o nouă interpretare

Substanţe care cauzează alergii sau intoleranţe.

În cazul în care sunteţi intolerant/alergic la un ingredient, înainte de a comanda orice preparat din meniul
nostru consultaţi lista cu ingredientele conţinute de preparate şi/sau intrebaţi personalul.
1. Cereale care conţin gluten, şi anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur sau hibrizi ai acestora
şi produse derivate, exceptând:
a) Siropurile de glucoză obţinute din grâu, inclusiv dextroza (1);
b) Maltodextrine obţinute din grâu (1);
c) Siropurile de glucoză obţinute din orz;
d) Cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă;
2. Crustacee si produse derivate.
3. Ouă şi produse derivate.
4. Peşte şi produse derivate, exceptând:
a) Gelatina de peşte folosită ca substanţă suport pentru preparetele de vitamine sau de caroteinoide;
b) Gelatina de peşte sau ihtiocolul folosit(ă) la limpezirea berii sau a vinului.
5. Arahide si produse derivate.
6. Soia şi produse derivate, exceptând:
a) Uleiul şi grăsimea de soia rafinate complet (1);
b) Amestecuri naturale de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa natural,
succinatul de tocoferol D-alfa natural, obţinuţi din soia;
c) Fitosterolii şi esterii de fitosterol derivaţi din uleiuri vegetale, obţinuţi din soia;
d) Esterul de stanol vegetal fabricat din steroli de ulei vegetal, obţinuţi din soia.
7. Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:
a) Zerul utilizat pentru fabricarea distilaţilor sau a alcoolului etilic de origine agricolă;b) Lactitolul.
8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică:
a) Migdale (Amygdalus communis L.);
b) Alune de pădure (Corylus avellana);
c) Nuci (Juglans regia);
d) Nuci Caju (Anacardium occidentale);
e) Nuci Pecan [Carya Illinoinensis (Wangenh.) K. Koch];
f) Nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa);
g) Fistic (Pistacia vera);
h) Nuci de Macadamia;
i) Nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum şi
j) Produse derivate, exceptând fructele cu coajă utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului
etilic de origine agricolă.
9. Ţelină şi produse derivate.
10. Muştar şi produse derivate.
11. Seminţe de susan şi produse derivate.
12. Dioxidul de sulf şi sulfiţii în concentraţii mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru în SO2 total trebuie calculaţi
pentru produsele gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucţiunile producătorilor.
13. Lupin şi produse derivate.
14. Moluşte şi produse derivate.

Legendă:
Produs
tradițional
atestat

Produs
Bio

Produs
fără
gluten
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www.daciadining.ro

La prepararea deliciilor se folosește apa alcalină Kangen

Furnizori și colaboratori

