
n u m e    r e s ta u r a n t



400g - ..... ron

burger vită, chiflă, roșii uscate, gouda, grana padano, 
cartofi round cut dippers, rucola, prosciutto,

sos pesto, salată coleslaw (varză, morcov, maioneză ceapă 
verde, muștar, fresh de lămâie, sare)

BURGER CU VITĂ ȘI SOS PESTO

BURGER CU VITĂ
ȘI SOS PESTO

400g - ..... ron

carne burger, chiflă, ou, cartofi pai, bacon, ketchup, 
salată coleslaw (varză, morcov, maioneză ceapă verde, muștar,

fresh de lămâie, sare)

BURGER DECADENT

400g - ..... ron

burger vită, brânză cheddar, conservă ton, maioneză, fresh de 
lămâie, țelină cuburi, pătrunjel rădăcină , smântână, unt, rucola

NAKED BURGER CU VITĂ
GRATINAT, SOS DE TON

ȘI PIURE DE LEGUME

BURGER DECADENT

BURGER CLASIC

400g - ..... ron

carne burger, chiflă, cartofi wedges, parmesan, gouda, 
bacon, roșii, castraveți murați, microplante, salată 
coleslaw (varză, morcov, maioneză, ceapă verde, muștar, fresh 
de lămâie, sare) sos ( smântână, sweet chilli, muștar, miere, 
pătrunjel)

BURGER CLASIC

NAKED BURGER CU VITĂ
GRATINAT, SOS DE TON
ȘI PIURE DE LEGUME



400g - ..... ron

burger somon, chiflă, cartofi wedges, halloumi, rucola, 
ceapă roșie, roșie, sos tartar (castraveți murați, șalotă, 

maioneză, muștar, pătrunjel, fresh de lămâie)

BURGER CU SOMON,
HALLOUMI ȘI SOS TARTAR

400g - ..... ron

burger somon, chiflă, cartofi wedges, cheddar, 
microplante, sos marie rose ( maioneză, ketchup, tabasco, 
fresh de lămâie, sos worcestershire), guacamole ( avocado, 

roșie, șalotă, coriandru, fresh de lămâie, usturoi)

BURGER CU SOMON,
GUACAMOLE ȘI SOS MARIE ROSE

400g - ..... ron

burger somon, gouda , legume suprem, 
unt, ulei

NAKED BURGER
CU SOMON ȘI LEGUME SUPREM

BURGER CU SOMON,
GUACAMOLE ȘI SOS MARIE ROSE

NAKED BURGER DE VITĂ
GRATINAT CU SOS DE TON
ȘI PIURE DE LEGUME

NAKED BURGER CU SOMON
ȘI LEGUME SUPREM

BURGER CU SOMON,
HALLOUMI ȘI SOS TARTAR

BURGER DE CONOPIDĂ

400g - ..... ron 

burger conopidă, chiflă, dovlecei, cheddar, cartofi 
sos burger ( smântână, muștar cu miere, sos sweet chilly, pătrunjel)

BURGER CU CONOPIDĂ



BURGER DECADENT

400g - ..... ron
aripioare de pui, cartofi wedges cu parmesan ras, sos bbq

ARIPIOARE DE PUI

400g - ..... ron

coaste de porc, cartofi steakhouse cu parmesan ras, sos 
bbq, susan, roșii cherry

COASTE DE PORC

COASTE DE PORC

ARIPIOARE DE PUI



Meniu preparat cu ingrediente

h o r e c a . m a c r o m e x . r o

 

Alergeni

 Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau 

hibrizi ai acestora) și produse derivate;

Crustacee și produse derivate;

Ouă și produse derivate;

Pește și produse derivate;

Arahide și produse derivate;

Soia și produse derivate;

Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);

Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, �stic, nuci de 

Macadamia și produse derivate)

Țelină și produse derivate (inclusiv rădăcină, tulpină, semințe de țelină);

Muștar și produse derivate (muștar pudră, lichid, boabe de muștar);

Semințe de susan și produse derivate;

Dioxid de sulf și sul�ti în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru (inclusiv 

bere, vin, fructe uscate);

Lupin și produse derivate;

Moluște și produse derivate.


