TRATTORIA ITALIA BRAȘOV

MENIU

COMPLEX MAURER, BLOC M3, STR. IOAN POPASU
2, BRAȘOV 500170
PROGRAM: 10:00 - 22:00
0759 800 600
WWW.TRATTORIAITALIABRASOV.RO

RECOMANDĂRILE
NOASTRE
PIZZA
PIZZA 7 FORMAGGI

MIC DEJUN
GOURMAND PLATE
Ouă ochi, bacon prăjit, roșii, pâine
prăjită, unt, gem, *cotto, ardei
420GR

35 lei
BRUNCH
ITALIAN BAKED EGGS și
SAUSAGE
*Salcicia al pomodoro, sos , ouă
325GR

29 lei
PASTE
pAste dovlecel și
creveți
Dovlecei, creveți, roșii cherry, usturoi, vin

PREPARATE
DE PUI
PUI CAPRESE

33/37 lei
RISOTTO

850GR

40 lei
PREPARATE
DE PEȘTE
FILE DE ȘALĂU CU SOS
DE LĂMÂIE ȘI CAPERE
File de șalău*, unt, zeamă de lămâie ,
capere, piper, pătrunjel - cartofi copți cu
rozmarin și usturoi - 450 gr

37 lei
PLATOURI
2/4 PERS

SALATA ITALIANă
Rucola, roșii cherry , parmezan
reducție de oțet balsamic
250GR

25 lei
FOCCACIA
FOCCACIA ULEI
MASLINE SI USTUROI
Ulei de măsline, usturoi și oregano
270GR

15 lei
DESERT
PANNA COTTA
Ulei de măsline, usturoi și oregano

caprese , pui cu sos gorgonzola, rucola

PREPARATE
DE PORC

SALATĂ

Stinco al forno, coaste de porc, pui
cartofi la cuptor cu rozmarin și usturoi ,

40 lei

42 lei

PLATOU PUI/PORC

Gorgonzola, gran cucina, cremă de trufe,
300GR

550GR

scaie, dresing din ulei de masline și

RISOTTO GORGONZOLA
E TARTUFO
parmezan

gouda, parmezan , cheddar,
brânză feta, cașcaval afumat

Piept de pui , mozzarella, roșii, busuioc

alb, pătrunjel
350GR

Mozzarella, gorgonzola, cașcaval

escalop zingara, unt, ulei de măsline,
murături
1100GR/ 2100 GR

99/170 lei
BRUSCHETTE

180GR

15 lei
COCKTAIL
ANGELO AZZURRO
The sky blue angelo azzurro (blue

sTINCO AL FORNO

BRUSCHETE
MOZZARELLA E ALICI

Ciolan de purcel la cuptor, cartofi copți cu

Mozzarella & anchois

surround the country. It gets its

usturoi , murături

150 GR

color from blue curaçao, and the

angel) originated in Italy as a
reflection of the blue waters that

850GR

cocktail has become an Italian

65 lei

mainstay.

20 LEI

ENJOY!

MIC DEJUN
15 lei

OMLETĂ SIMPLĂ
Ouă, parmezan presărat, roșii tăiate,
pâine prăjită - 120 gr

OMLETĂ CIUPERCI

18 lei

Ouă, ciuperci, parmezan, pătrunjel,
roșii, pâine prăjită - 130 gr

OMLETĂ MOZZARELlA E
COTTO

18 lei

Ouă, mozzarella, prosciuto cotto,
roșii, pâine prăjită - 130 gr

OMLETĂ BACON E MOZZARELA

19 lei

Ouă, mozzarella, bacon, oregano, roșii,
pâine prăjită - 150 gr

pROMOȚIE ÎN INTERVALUL ORAR 11-13
21 lei

OMLETĂ FULL

GOURMAND PLATE

Ouă, bacon, ardei , ciuperci, ceapă,

Ouă ochi, bacon prăjit, roșii, pâine

pătrunjel, roșii , pâine prăjită -

prăjită, unt , gem , cotto , ardei - 420 gr

35 lei

190 gr

CIUPERCI UMPLUTE

22 lei

MORNING PIZZA

Ciuperci, gouda , mozzarella, bacon,

Half italia - aluat, mozzarela, gouda,

ouă, pâine prăjită, roșii - 300 gr

gorgonzola, rucola, cherry, parmezan 190 gr

MORNING COFFEE PROMO
3+1 ORICE PRODUS DIN GAMA
DE CAFEA ( INDIFERENT DE ZI )

29 lei

BRUNCH
BRUSCHETTA MIXT / 6 TIPURI

15 lei

Al pomodoro, funghi, mozzarela e alici
, tartufo - 250 gr

BACON ȘI CARTOF FRITTATA

22 lei

Bacon, cartof, ulei , oregano, roșii 300 gr

ARGULA & MASHROOM PIZZA

29 lei

Aluat , ruccola ciuperci , ouă -390 gr

CIUPERCI UMPLUTE

22 lei

Ciuperci, gouda , mozzarella, bacon,
ouă, pâine prăjită, roșii - 300 gr

pROMOȚIE ÎN INTERVALUL ORAR 11-13
EGG IN A HOLE TOAST

18 lei

Pâine , condimente , ouă - 200 gr

ITALIAN BAKED EGGS AND
SAUSAGE

29 lei

Salcicia al pomodoro sos , ouă - 325 gr

BRUSCHETTE POMODORO

20 lei

Roși, usturoi, ulei de măsline, busuioc,
oregano, parmezan - 200 gr

BRUSCHETTE MOZZARELLA E
ALICI

20 lei

Mozzarella & anchois - 150 gr

BRUSCHETTE FUNGHI

21 lei

Ciuperci călite usturoi, pătrunjel - 150 gr

BRUSCHETTE TARTUFO
unt, cremă de trufe negre - 150 gr

23 lei

PASTE
26/30 lei

PASTE AL POMODORO
Sos roșii, morcov, ceapă, ulei
măsline, busuioc proaspăt - 300 gr

33/37 lei

PASTE CARBONARA
Bacon, ou, parmezan, piper. - 340 gr

PASTE AMATRICIANA

29/33 lei

Sos roșii, bacon, ceapă , piper negru 380 gr

PASTE ARRABIATA
Sos roșii, usturoi, ardei iute, pătrunjel -

30/34 lei

350 gr

32/36 lei

PASTE TONNO
Sos roșii, ton, usturoi , capere,
pătrunjel - 330 gr

pROMOȚIE ÎN INTERVALUL ORAR 11-13
PASTE AGLIO OLIO
PEPERONCINO

27/31 lei

33/37 lei

Gran cucina, cârnat, ciuperci, ceapă,

Usturoi,ardei iute, ulei măsline,

piper - 350 gr

pătrunjel - 300 gr

PASTE 4 FORMAGGI

PASTE BOSCAIOLA

35/39 lei

PASTE FRUTI DI MARE

33/37 lei

gorgonzola, parmezan, gouda,

Amestec fructe de mare*, usturoi, vin

mozzarella, gran cucina - 350 gr

alb, piper, pătrunjel - 330 gr

PASTE BOLOGNESE

35/39 lei

Sos roșii, ceapă, morcovi, țelină, ragu
sos - 350 gr

PASTE SALMONE E VODKA

PASTE DOVLECEL
ȘI CREVEȚI

33/37 lei

Dovlecei, creveți, roșii cherry, usturoi,
vin alb, pătrunjel - 350 gr

33/37 lei

PASTE PORCINI

Somon*, ceapă, roșii cherry, gran

Ciuperci hribi, usturoi, parmezan,

cucina, vodka - 350 gr

pătrunjel - 350 gr

39/42 lei

PIZZA
PIZZA 4 FORMAGGI GURMAND

38 lei

Mozzarela, cașcaval gouda, gorgonzola,
parmezan, bacon, ciuperci, măsline - 570 gr

PIZZA AUDACE

35 lei

Sos de roșii, mozzarella, gorgonzola, salam
ușor picant - 500 gr

PIZZA CALZONE

35 lei

Prosciutto cotto, mozzarella, ciuperci - 460 gr

LUNI ȘI MARȚI 1 + 1 GRATIS
PIZZA CALZONE SPECIAL

40 lei

PIZZA CARNIVORA

Prosciutto cotto, mozzarella, ciuperci,

Sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto,

cașcaval, gorgonzola, parmezan - 550 gr

bacon, salam ușor picant - 560 gr

PIZZA CAPRICIOASA

35 lei

Sos de roșii, mozzarella, ciuperci,

440 gr

kapia - 560 gr

28 lei

PIZZA FRUTTI DI MARE

35 lei

Sos roșii, mozzarella, amestec fructe de

Sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto,

mare*, usturoi, pătrunjel - 460 gr

ciuperci - 460 gr

PIZZA ITALIA

35 lei

Sos roșii, mozzarella, salam ușor picant -

prosciutto cotto, măsline kalamata, ardei

PIZZA COTTO E FUNGHI

PIZZA DIAVOLA

36 lei

39 lei

PIZZA LUCA

Mozzarella, gouda, gorgonzola, rucola ,

Mozzarella, gorgonzola, parmezan, cârnat,

prosciutto crudo , parmezan - 550 gr

usturoi , pătrunjel - 550 gr

35 lei

PIZZA
PIZZA 4 STAGIONI

37 lei

Sos roșii, mozzarella, prosciutto cotto , ciuperci ,
măsline kalamata, anghinare - 570 gr

PIZZA PARMEGIANA

37 lei

Sos roșii, mozzarella , prosciutto cotto, vinete
coapte cu ulei de măsline și usturoi,
parmezan - 500 gr

40lei

PIZZA ȚĂRĂNEASCĂ

Sos de roșii, mozzarella, bacon, ceapă, cârnat,
ardei kapia, ciuperci - 750 gr

PIZZA TONNO E CIPOLLA

35 lei

Sos roșii, mozzarella, ton, ceapă - 470 gr

PIZZA SUPER

43 lei

cotto, porumb, salam ușor picant, ceapă,
bacon , măsline kalamata, ardei kapia,

42 lei

38 lei

PIZZA VEGETARIANĂ

Sos de roșii, mozzarella, vinete coapte cu ulei
de măsline și usturoi, porumb, ardei kapia,

37 lei

PIZZA GRECEASCĂ

Sos de roșii, mozzarella, brânză feta, roșii

Sos de roșii, 6 ingrediente la alegerea

proaspete, ceapă roșie , măsline kalamata

dumneavoastră - 300 - 800 gr

- 480 gr

35 lei

Sos de roșii, mozzarella, salam ușor picant,
ardei kapia, ceapă, măsline kalamata, sos
tabasco - 470 gr

PIZZA MARGHERITA

măsline kalamata, ou ochi, ardei iute uscat

ciuperci, roșii proaspete, ceapă - 500 gr

ciuperci - 750 gr

PIZZA TABASCO

Sos de roșii, mozzarella, salam ușor picant,
- 470 gr

Sos de roșii, mozzarella, cârnat, prosciutto

PIZZA TA

35 lei

PIZZA VULCANO

26 lei

Sos de roșii, mozzarella, busuioc - 420 gr

PIZZA 4 FORMAGGI

38 lei

Mozzarella, gorgonzola, cașcaval gouda,
parmezan - 480 gr

PIZZA 7 FORMAGGI

42 lei

Mozzarella, gorgonzola, cașcaval gouda,
parmezan , cheddar, brânză feta, cașcaval
afumat - 550 gr

RISOTTO
30 lei

RISOTTO FRUCTE DE MARE
Amestec fructe mare*, usturoi, unt, vin alb,
pătrunjel, piper - 300 gr

RISOTTO FRUCTE MARE ROSSO
PICANTE

32 lei

Amestec fructe mare*, usturoi, unt, vin alb,
pătrunjel, piper, ardei iute verde - 310 gr

42 lei

RISOTTO BOLOGNESE
Sos bolognese, parmezan - 300 gr

4 + 1 în intervalul orar 16:00 - 18:00

RISOTTO PORCINI

35 lei

Hribi, usturoi, pătrunjel, parmezan - 300 gr

RISOTTO 4 FORMAGGI

36 lei

Mozzarella, gorgonzola, parmezan , gouda, gran cucina - 300 gr

RISOTTO VERDURE

35 lei

Morcov, dovlecel, roșii, ceapă, pătrunjel, parmezan - 300 gr

RISOTTO GORGONZOLA E TARTUFO

40 lei

Gorgonzola, gran cucina, cremă de trufe, parmezan - 300 gr

RISOTTO POLLO
Piept de pui, unt, parmezan, pătrunjel - 300 gr

35 lei

BURGER
45 lei

CLASSIC BURGER
Chiflă* cu susan, chiftea suculentă din antricot
de vită, brânză cheddar, salată iceberg, grilled
bacon, roșie , ceapă roșie, castravete murat,
cartofi copți - 460 gr

EGG BACON CHEESE BURGER

42 lei

Chiflă* cu susan, chiftea suculentă din antricot de
vită, brânză cheddar, ou ochi, grilled bacon,
salată iceberg, ceapă caramelizată, castravete
murat, cartofi copți - 460 gr

43 lei

ITALIAN BURGER
Chiflă* cu susan unsă cu sos gorgonzola, chiftea
suculentă din antricot de vită, mozzarella,
parmezan, rucola, roșii uscate, busuioc. - 460 gr

GORGONZOLA SWEET ONION BURGER

42 lei

Chiflă* cu susan unsă cu sos gorgonzola, chiftea
suculentă din antricot de vită, mozzarella, parmezan,
rucola, roșii uscate, busuioc. - 560 gr

40 lei

QUATTRO FORMAGGI BURGER
Chiflă* cu susan, chiftea suculentă din antricot de vită,
rucola, ardei copt, ceapă roșie, gorgonzola, mozzarella,
cheddar, parmezan. - 500 gr

TARTUFO & FUNGHI BURGER
Chiflă* cu susan, chiftea suculentă din antricot de vită,
salată iceberg, ciuperci călite cu ceapă și usturoi,
mozzarella, cremă tartufo. - 450 gr

45 lei

PANINO
PANINO CU PARMEZAN
Roșii, mozzarella, rucola, parmezan, ulei de măsline, pâine de casă

PANINO BACON
Bacon, cheddar, rucola, maioneză, pâine de casă

PANINO CRUDO
Prosciutto crudo, ruccola, mozzarella, roșii

PANINO CU CĂRNAȚI
Carnați, ceapa caramelizată, mozzarella, muștar, pâine de casă

PANINO CU MOZZARELLA
Mozzarella, gouda, ciuperci, crema de trufe, pâine de casa făcută pe loc

ORICE PANINO 17 LEI
PANINO CU TON
Ton, anghinare, maioneză, pâine de casa făcută pe loc

PANINO PROSCIUTTO
Prosciutto cotto, cheddar, vinete prăjite, mozzarella, pătrunjel, usturoi, pâine de casa
făcută pe loc

PANINO PROSCIUTTO COTTO
Prosciutto cotto, gouda, salata verde, maioneză, pâine de casa făcută pe loc

PANINO VEGETARIAN
Feta, roșii, ceapă, măsline, castraveți, ardei capia, oregano, pâine de casa făcută pe loc

PANINO CU SALAM PICANT
Salam picant, vinete prăjite, cheddar, ciuperci, maioneză, pâine de cas

PREPARATE
DIN PUI
POLLO CHEF

39 lei

Piept de pui, ciuperci, ceapă, gran cucina
- cartofi copt cu rozmarin - 450 gr

PIEPT DE PUI CU SOS
GORGONZOLA

40 lei

Piept de pui, gorgonzola, gran cucina, cartofi copți cu rozmarin - 450 gr

PUI CAPRESE

40 lei

Piept de pui , mozzarella, roșii, busuioc
- 350 gr

un pahar de vin alb din partea casei

ESCALOP ZINGARA
Mușchi de porc, bacon, ciuperci, sos

45 lei

roșii, usturoi - piure de cartofi cu
parmezan - 420 gr

STINCO AL FORNO

65 lei

Ciolan de purcel la cuptor, cartofi copți
cu usturoi , murături - 850 gr

COASTE DE PORC
Coaste de porc , sos bbq, cartofi la cuptor și
murături - 950 gr

PREPARATE
DIN PORC

66 lei

GARNITURI
SOTE DE BROCCOLI

25 lei

Broccoli în preparare sote - 250 gr

SOTE DE SPANAC

29 lei

Spanac în preparare sote - 360 gr

PIURE DE CARTOFI

28 lei

Cartofi, lapte, unt - 360 gr

PIURE DE CARTOFI CU TRUFE

26 lei

Cartofi, lapte , unt , trufe negre - 300 gr

CARTOFI COPȚI CU ROZMARIN

27 lei

320 gr

CARTOFI COPȚI CU
MOZZARELLA CU BACON

28 lei

300/450 gr

FOCCACIA SIMPLA

12 lei

Cu sare grunjoasă, ulei de măsline și
oregano - 270 gr

FOCCACIA PARMEZAN

13 lei

Simplă cu parmezan presărat la cuptor 270 gr

FOCCACIA ULEI MĂSLINE ȘI
USTUROI

15 lei

Ulei de măsline usturoi și oregano - 270 gr

FOCCACIA CRUDO
Rucola și prosciutto crudo - 270 gr

FOCCACIA

18 lei

SALATĂ
SALATA ITALIANA

25 lei

Rucola, rosii cherry , parmezan scaie,
dressing din ulei de măsline și reducție
de oțet balsamic - 250 gr

SALATA ROMANA

29 lei

Salata iceberg, piept de pui, rucola,
anghinare, ciuperci, ardei kapia, ceapa,
masline kalamata, parmezan dressing
din ulei de măsline și reducție de oțet
balsamic - 360 gr

SALATĂ GRECEASCĂ

28 lei

Roșii, ceapă, castraveți, feta grecească,
ardei kapia, măsline kalamata, oregano,
dressing din ulei de măsline și reducție
de oțet balsamic - 360 gr

SALATĂ TONNO

26 lei

Rucola, ton, măsline, ceapă roșie,
porumb, dresing din ulei de măsline și
reducție de oțet balsamic - 300 gr

SALATĂ CAESAR

27 lei

Salată iceberg, piept de pui, parmezan,
crutoane, sos de anchois, zeamă de
lămâie - 320 gr

SALATĂ DE SEZON
întrebați ospătarul - 300 - 450 gr

28 lei

PREPARATE
DE PEȘTE
FILE DE ȘALĂU CU SOS DE
LĂMÂIE ȘI CAPERE

37 lei

File de șalău*, unt, zeamă de lămâie ,
capere, piper, pătrunjel - cartofi copți cu
rozmarin și usturoiERE - 450 gr

FILE DE SOMON CU SPARANGHEL 37 lei
Somon, baghete de sparanghel pe plită,
unt, parmezan - 450 gr

SUPĂ FRUTII DI MARE

28 lei

Mix fructe de mare*, unt, vin alb, sos de
roșii, dovlecel, roșii cherry, pătrunjel, pâine
prăjită - 370 gr

LUNI ȘI MARȚI 1 + 1 GRATIS

GAMBERI TOMATO

38 lei

Creveți*, unt, sos de roșii, dovlecel, roșii
cherry, unt, usturoi, pătrunjel, pâine prăjită
- 400 gr

IMPEPATA DI COZZE

41 lei

Midii*, vin alb, usturoi, sos de stridii,
pătrunjel, pâine prăjită - 310 gr

COZZE MARINARA
Midii*, vin alb, usturoi, sos de stridii, sos
de roșii, pătrunjel, pâine prăjită - 310 gr

42 lei

PLATOURI
2/4 PERS.
PLATOU FRUCTE DE MARE

98/168 lei

bol midii, amestec fructe de mare, inele
calamar, tentacule caracatița, garnitură,
rucola, unt, ulei de măsline , cartofi la
cuptor, gamberi - 900/1500 gr

PLATOU PUI/PORC

99/170 lei

Stinco al forno, coaste de porc, pui caprese,
pui cu sos gorgonzola, rucola, cartofi la
cuptor cu rozmarin și usturoi , escalop
zingara, unt, ulei de măsline - 1100/2100 gr

PLATOU APERITIV - BRUSCHETE

55/105lei

12/24 Bruschette mixte - 700/1400 gr

PLATOU APERITIV - ANTRE
Mozzarella, gouda, gorgonzola, crudo
,cotto , salam ușor picant, cașcaval afumat,
castraveți fabio, parmezan, roșii cherry 750/1400 gr

75/140 lei

SOSURI

SOS ARDEI IUTE VERDE

3 lei

Ardei verde proaspăt, usturoi, ulei de măsline, parmezan, sare

SOS DULCE

3 lei

Sos de roșii, usturoi, busuioc, ulei de măsline, sare

SOS PICANT

3 lei

Sos de roșii, usturoi, busuioc, ulei de măsline, pepperoncino, sare

SOS USTUROI ȘI SMÂNTĂNĂ
Smăntână, usturoi, ulei de măsline, sare

3 lei

DESERT
PANNA COTTA

15 lei

Lapte, gelatină - specific italienesc
- cu *topping la alegere: ciocolată / caramel
fructe de pădure* - 180 gr

TIRAMISU

21 lei

Cafea, pișcoturi , mascarpone , cacao ,
zahăr pudră, topping ciocolată - 150 gr

SPECIALITATE TRATTORIA
ITALIA BRASOV SWEET

15 lei

Întrebați ospătarul - 270 gr

CLĂTITE CU DIFERITE AROME ȘI
ÎNGHEȚATĂ
faină, lapte, ou, apă minerală, esență de
vanilie, zahăr

18 lei

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR Unele produse din meniul nostru pot conține alergen
GRUPE DE ALERGENI
Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI DIN Martie
2000 alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe:

1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, Ovăz grâu spelt oru mare sau hitz
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),
6. Fructe cu coajă, adică migdale (Amydalus communis L.), alune de pădure (Corylus
avellana), nuci (uglas og anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan Caraya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch)], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa),fistic (Pistacia
vera), nuci de Macadamia și nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) produse
derivate
9. Țelină și produse derivate
10. Muștar și produse derivate
11. Semințe de susan și produse derivate;
Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru
13. Lupin și produse derivate;
14. Moluște și produse derivate.
Notă!
Produsele din meniul nostru care conțin alergeni sunt subliniate
Produsele congelate din meniul nostru sunt însoțite de *
În cazul în care suferiți de o alergie/intoleranță, va rugăm să solicitați informații
suplimentare înainte de efectuarea comenzii.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!

trattoriaitaliabrasovofficial

trattoriaitaliabrasov

www.trattoriaitaliabrasov.ro

