fish only
CLĂTITĂ
- coaptă la jar, icre de crap cu sfeclă coaptă, ceapă crocantă și kale

29lei

ICRE de șalău
- natur, scovergi calde, smântână afumată, chives și ulei de ceapă

40lei

BALÎK
- sandwich cu pâine pufoasă de casă, pește de captură la grătar,
mix de salată de la Grădină Corbilor, castraveți cu iaurt și ceapă
marinată cu sumac
STORCEAC
- de sturion acrit cu zer de lapte covăsit și smântână de Ibănești

32lei
30lei

FISH AND CHIPS
- crap de Dunăre prăjit în mălai, mămăliguță crocantă și mujdei
de usturoi copt

35lei

CAPTURĂ de Marea Neagră
- gătită în pergament sau pe plită cu mirodenii

42lei

TOKĂNITZĂ
- de pește românesc cu rapane crocante și midii afumate în
sos de roșii cu usturoi și cartofi

45lei

meat only
ANTRICOT
- de vită măturat gătit la jar glasat
ȘNIȚEL
- de momițe în panko cu sos acrișor

45lei
38lei

BURGER românesc
- scovergă umplută cu pârjoală moldovenească de vită, cașcaval
afumat și ciuperci, muștar de casă și ierburi de grădină

40lei

1⁄2 PUI
- copt crocant în crustă de semințe

42lei

sides
OU și balmoș
- în bostan cu sos de brânză de burduf și semințe de dovleac prăjite
CARTOFI
- copți, prăjiți și apoi trași în jar rumeniți cu cașcaval afumat
OREZ
- cu ciuperci legat cu unt și brânză maturată de Horezu
RĂDĂCINOASE
- coapte, fasole sotată și sos de castraveți murați

sauces & salads
Sos de usturoi copt
Maioneză de ardei iute
Pesto de leuștean cu nuci
Ketchup de prune

sweets
Plăcintă Dobrogeană
- cu brânză dulce și stafide
Pere confiate
- foietaj, nuci caramelizate și pastă de nuci (de post)

26lei
21lei
32lei
24lei

5lei
5lei
5lei
5lei
19lei
18lei

drinks
SIFON (750ml)
Fentimans Cola
Transylvania AMBER
- bere artizanală
Limonadă
- sirop de musețel, suc de lămâie, apă filtrată
Gin and Tonic
- 40ml Tanquerray, 20ml suc de lămâie, castravete, piper roșu,
lemon peel, mentă, apă tonică
Baza de Sangria
- 40ml Saber lichior afine, piure fructi de pădure, mere, portocale,
pere, mentă – se amestecă cu 500ml de vin roșu
Propunerile săptămânii de vin românesc
- ALB, ROSE, ROȘU

7lei
12lei
12lei
17lei
28lei
28lei
49lei

program comenzi

021.794.32.94

contact@nouarestaurant.ro

joi - duminică
12:00-15:00 / 17:00-20:00
Meniul disponibil
www.nouarestaurant.ro
Comenzile cu Pick-up beneficiază de

10% DISCOUNT

Strada Popa Nan 7, Sector 2, București

