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George Bernard Shaw

“Nu existã dragoste mai sincerã decât
 dragostea pentru mâncare”

“There is no love sincerer than the 
 love of food.”

TI
RO

L Căsuțe micuțe de lemn, cuibărite între dealuri, 
piscuri încărunțite de atâta ninsoare, așezări liniștite, 
risipite la poalele Alpilor...Nu, nu este vorba despre 
un roman cu atmosferă feerică, ci despre o succintă 
descriere a Tirolului.
În ceea ce privește poziția geografică a Tirolului, 
acesta este mărginit de regiuni foarte frumoase, ca 
provinciile Salzburg și Carintia în partea estică, Tirolul 
de Sud ( Alto Adige ) în Sud, Elveția și Voralberg în 
partea vestică și Germania în Nord.

Tirolul mai înseamnă: Mozart, Christian Doppler 
( efectul Doppler- determinarea vitezei luminii ), 
cristalele Swarovski, Baldessarini ( Hugo Boss ), 
valsul tirolez, șnapsul tirolez și multe altele.
Dacă ne gândim că gastronomia este definită ca o 
reprezentare a culturii, religiei și istoriei unui popor, 
privite prin savoarea a tot ceea ce înseamnă arta 
gustului, atunci vom înțelege de ce Adi Werner, 
bucătar-șef la Saint Cristophe Arlberg, un local 
menționat în arhive încă din anul 1386, spunea 
despre gastronomia Tirolului că “este un tot 
indisociabil, care se compune din ambianță, servicii 
și specialități tipice.”
Restaurantul Tirol are toate calitățile pentru a vă crea 
impresia că vă aflați într-unul dintre minunatele 
orășele tiroleze.
Aici vă veti putea pregăti singuri mușchiul de vită pe 
piatră încinsă, vă veti delecta simțul gustativ cu 
celebrul șnitel vienez, binențeles servit în stil tirolez, 
cu dulceață de afine.

Tiny wooden houses tucked in the hills, grizzled 
peaks of snow, peacefully placed, dissipated at Alps 
foothills…No, it is not a novel by warm atmosphere, 
but a brief description of Tirol.
Regarding of geographical position of Tirol, this is 
bordered by very beautiful regions such as Salzburg 
and Carintia provinces on east, South Tirol (Alto 
Adige) on south, Switzerland and Voralberg on west 
and Germany on north.

Tirol also means: Mozart, Christian Doppler ( Doppler 
effect- light speed ), Swarovski crystals, Baldessarini 
( Hugo Boss ), tyrolean waltz, tyrolean snaps and 
much more.
If we think that gastronomy is defined as a 
representation of culture, religion and history of a 
nation, seen by a flavour of what taste art means, 
then we will understand why Adi Werner, master 
chef at Saint Cristophe Arlberg, a local mentioned 
into archives since 1386, said about Tirol gastronomy 
that “ is an all inseparably associated, which consists 
of ambience, service and typical specialties.”
Tirol restaurant has all the qualities to create the 
impression that you are in one of the wonderful 
Tyrolean cities.
Here you will be able to prepare yourself the beef on 
hot stone, you will delight taste with the famous 
Viennese Schnitzel, served in tyrolean style with 
blueberry jam.



Stimaţi Clienţi,
În temeiul  prevederilor actuale furnizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia  Consumatorilor – ANPC, 
prin Ordinul nr. 183/2016, privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară 

activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate, vă 
informăm că preparatele evidenţiate cu   sunt  / conţin sau pot fi produse congelate / din produse 

decongelate.

Dear Customers,
Under the current stipulations provided by the National Authority for Consumer Protection - ANPC, by Order 
no. 183/2016, concerning consumer information by economic operators engaged in trading in Romania of 

products obtained from frozen food, please note that the  highlighted preparations with   are / contain or may 
be frozen products / from  thawed products.





Carpaccio de sfeclă roșie, servit cu brânză de capră gratinată
(Dressing de nuci, oțet de vin roșu, coriandru, mix de salată, chipsuri din sfeclă) 
Beetroot Carpaccio, served with layerred goat cheese
(Nuts dressing, red wine vinegar, coriander, salad mix, beetroot chips)

Sparanghel cu somon fume și sos olandez
(Sparanghel*, ou poşat, somon fume*, sos olandez, tarhon, frunze de țelină )
Asparagus with smoked salmon and hollandaise sauce
(Asparagus*, poached egg, smoked salmon*, hollandaise sauce, taragon, celery leaves)

Salată Bavareză cu cârnăciori sticks  
(Cartofi fierți, maioneză, ceapă roșie, gogoșari în oțet, castraveți murați,
ou, cârnăciori uscați de porc)
Bavarian salad with sausage stick
(Boiled potatoes, mayonnaise, red onion, peppers in vinegar, cucumber pickled,
egg,dry pork sausage)

Salată caldă Tiroleză 
(Sparanghel*, anghinare marinate, creveţi*, roşii cherry, usturoi, busuioc)
Tyrolean  hot salad
(Asparagus*, marinated artichokes, shrimp*, cherry tomatoes, garlic, basil)

Salată italiană
(Rucola, roşii cherry, parmesan)  
Italian salad
(Aragula, cherry tomatoes, parmesan) 

Platou din brânzeturi fine
(Brie, Camembert, Roquefort, Sweitzer, cașcaval afumat, parmesan, fructe) 
Fine cheese plate
(Brie, Camembert, Roquefort, Sweitzer, smoked cheese, parmesan, fruits)   

Salată de vinete
Aubergine salad

Camembert crocant cu dulceață de afine   
Crispy Camembert with cranberries jam

Platou Cald (2 pax)
(Creveți* în crustă de cartofi, crochete din cașcaval cu prosciutto, dovlecei cu cremă din
branză fină, roșii cherry la cuptor, fenicul, sparanghel*) 
Hot plate
(Shrimps* in potato crust, cheese croquettes with prosciutto, zucchini with
fine cheese cream, baked cherry tomatoes, fennel, asparagus*)

38lei
7.6eur
80/100/30 g

41lei
8.2eur
150/40/50 g

36lei
7.2eur
250/60 g

48lei
9.6eur
200 g

74lei
14.8eur
350 g

23lei
4.6eur
180 g

23lei
4.6eur
150 g

36lei
7.2eur
140/40 g

SALATE/PLATOURI APERITIV
SALADS/APPETIZER PLATE

97lei
19.4eur
500 g

1 eur ~ 5 lei

3



Supă  de pui cu legume
Chicken soup with vegetables

Ciorbă acră de pui cu zdrenţe de ou
Chicken sour soup with egg rags

Cremă de tomate cu mozzarella
Tomato cream with mozzarella

Cremă bavareză
(Cremă de cartofi cu cârnăciori afumați și ceapă lioneză)
Bavarian cream
(Potatoes cream with smoked sausage and lionese onion)

Gulaș tirolez
(Antricot de vițel, cartofi, ardei gras, chimen)
Tyrolese goulash
(Veal sirloin, potatoes, peppers, cumin)

Steak de ton* roșu cu relish de castraveți și roșii la cuptor
Red tuna* steak with cucumber relish and baked tomato 

Calcan* la cuptor cu ragu de legume şi sos Napoletan
Baked turbot* with vegetables ragu and Napoletan sauce

Păstrăv tirolez cu cartofi chips, sos Tirolez și creveți*Tyrolean trout with potatoe chips, Tyrolean sauce and shrimp*
Platou de creveți* Black Tiger, pe pat de salată verde cu lămâie
Black Tiger shrimp* plate on green salad and lemon bed

File de somon* la grătar
Grilled salmon* fillet

26lei
5.2eur
350 g

18lei
3.6eur
300/60 g

19lei
3.8eur
300/70 g

18lei
3.6eur
300/30 g

20lei
4eur
300/40/20 g

SUPE / CREME
SOUPS / CREAMS

1 eur ~ 5 lei
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97lei
19.4eur
160/80/60 g

118lei
23.6eur
350/100/50 g

54lei 
10.8eur 
150/50/30/80 g

108lei
21.6eur
500/80 g

62 lei
12.4eur
180 g

PESTE / FISH



96lei 
19.2eur 
200/100/150 g

59lei
11.8eur
220/20/60 g

54lei 
10.8eur 
100/100/100 g

41lei
8.2eur
200 g

36lei
7.2eur
180 g

38lei
7.6eur
250 g

PREPARATE TIROLEZE/
TYROLEAN & DELICATESSEN

49lei
9.8eur
350 g

47lei
9.4eur
200/250 g

1 eur ~ 5 lei

Mușchi de vită pe piatră încinsă, servit cu o selecție de sosuri 
(Sos Thai, Cafe du Paris, usturoi) și garnitură de cartofi prăjiți
Beef tenderloin on hot stone, served with a selection of sauces 
(Thai sauce, Cafe du Paris, garlic sauce) and french fries

Șnițel vienez din mușchiuleț de vițel cu dulceață de afine și salată bavareză
Viennese Schnitzel of veal tenderloin with cranberry jam and Bavarian salad

Fondue de Brânză
(Cartofi fierţi, brânză pentru fondue, morcovi şi crutoane de pâine)
Cheese fondue
(Boiled potatoes, fondue cheese, carrots and bread crutons)

Șnițel elvețian
(Piept de curcan, emmentaler, brânză topită şi parmesan)
Swiss schnitzel
(Turkey breast, emmentaler, melted cheese and parmesan)

Șnițel de pui cu fulgi de porumb
Chicken schnitzel with corn flakes

Piept de pui cu fondue de branză, bacon și salsa de legume
Chicken breast with fondue cheese, bacon and vegetable salsa

Tigaie Tiroleză
(Ciolan copt, cârnaţi albi*, muşchi de porc, cartofi, dovlecei, ou şi brânză Gouda)
Tyrolean Pan
(Baked knuckle, white sausages*, pork loin, potatoes, zucchini, egg and Gouda cheese)

Varză călită cu chimen şi ciolan afumat
Stewed cabbage with fennel and smoked knuckle
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Fasole Jumbo cu ciolan afumat şi roşii cherry
(Fasole albă Jumbo, ciolan afumat, ceapă, ardei gras şi roşii cherry)
Jumbo beans with smoked knuckle and cherry tomatoes
(Jumbo white beans, smoked knuckle, onion, pepper and cherry tomatoes)

Julienne de vită cu sos de smântână și hribi
Beef julienne with whipped cream sauce and boletus mushrooms

Duo de Foie Gras* cu mușchi de vită, reducție de vin roșu şi fructe exotice
Foie Gras* duo with beef tenderloin, red wine reduction and exotic fruits

Mușchi de vită cu salsa de legume picante
Beef tenderloin with spicy vegetable salsa

Piept de curcan cu sos de mango și migdale
Turkey breast with mango sauce and almonds

Muşchiuleţ de porc cu sos Dijon
(Muşchiuleţ de porc, muştar Dijon, vin alb şi smântână vegetală)
Pork sirloin with Dijon sauce
(Pork sirloin, Dijon mustard, white wine and whipped cream)

Muşchiuleţ de porc cu sos din vin de Porto
(Muşchiuleţ de porc, vin de Porto, prune confit)
Pork sirloin with Porto wine sauce
(Pork sirloin, Porto wine, confit plum)

Coaste de porc la cuptor
(Cartofi chips, gogoșari, castraveți, ceapă roșie, sos Thai, sos de usturoi)
Baked pork ribs
(Home made potatoe chips, tomato peppers, cucumbers, red onion, Thai sauce, garlic sauce)

Pulpă de căprioară* cu sos de fructe de pădure și ierburi aromatice
Deer haunch* with wild berries sauce and aromatic herbs

Pulpă de urs* cu sos brun și hribi
Bear haunch* with brown sauce and boletus mushrooms

126lei
25.2eur
80/150/100 g

68lei
13.6eur
150/100 g

52lei
10.4eur
200/180 g

83lei
16.6eur
180/100 g

45lei
9eur
150/80 g

39lei
7.8eur
150/70 g

39lei
7.8eur
150/80 g

54lei
10.8eur
350/150/50 g

97lei
19.4eur
160/100 g

110lei
22eur
160/100 g

1 eur ~ 5 lei



T-Bone*
Rib-Eye*
Piept de curcan
Turkey breast

Muşchiuleţ de porc
Pork sirloin

Pastramă de berbecuț
Lamb pastrami

Cârnaţi Nurnberger*Nurnberger sausages*
Cârnaţi Turinger*Turinger sausages*
Weisswurst*

Cartofi Rosti
Rosti potatoes

Cartofi Bratten
Bratten potatoes

Cartofi cu rozmarin
Rosemary potatoes

Cartofi prăjiți*Frech fries*
Piure de cartofi
Mashed potatoes

Varză călită
Stewed cabbage

Ciuperci champignon sote cu usturoi și mărar
Saute champignon mushroom with garlic and dill

145lei | 29eur 
400 g

135lei | 27eur 
280 g

36lei | 7.2eur 
180 g

68lei | 13.6eur 
180 g

19lei | 3.8eur 
200 g

16lei | 3.2eur 
150 g

17lei | 3.4eur 
180 g

15lei | 3eur 
150 g

16lei | 3.2eur 
180 g

14lei | 2.8eur 
180 g

19lei | 3.8eur 
180 g

GRATAR / BARBEQUE

)

GARNITURI /
SIDE DISHES

36lei | 7.2eur 
200 g

17lei | 3.4eur 
150 g

15lei | 3eur 
150 g

21lei | 4.2eur 
150 g

16lei | 3.2eur 
150 g

1 eur ~ 5 lei

Chipsuri din cartofi
Home made 
potatoes chips

Broccoli sote
Saute broccoli 

Spanac* sote
Saute spinach*
Sparanghel* la grătar
Grilled asparagus*
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36lei | 7.2eur 
200 g

36lei | 7.2eur 
200 g

36lei | 7.2eur 
180 g
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Salată de murături
Pickles salad

Salată asortată de vară
Summer salad

Salată verde cu lămâie
Green salad with lemon

Salată de sfeclă roșie cu hrean
Beetroot salad with horseradish

Salată de varză cu morcovi
Cabbage and carrots salad

Salată de ardei copţi
Baked bell pepper salad

Ștrudel cu mere, sos de vanilie și parfait din fructe de pădure
Apple strudel, vanilla sauce and wild berries parfait

Kaiserschmarn
(Aluat pufos cu prune afumate / fluffy dough with smoked plums)

Beerschmarn
(Aluat pufos cu fructe de pădure / fluffy dough with berries)

Înghețată din brânză fină cu dulceață de afine 
Fine cheese ice cream with cranberries jam

Fondue de ciocolată cu fructe proaspete 
Chocolate fondue with fresh fruits

Salată din fructe proaspete 
Fresh fruits salad

Tort de ciocolată 
Chocolate cake

24lei | 4.8eur 
150/80/50 g

31lei | 6.2eur 
200 g

15lei | 3eur 
150 g

12lei | 2.4eur 
180 g

14lei | 2.8eur 
150 g

15lei | 3eur 
200 g

14lei | 2.8eur 
180 g

19lei | 3.8eur 
150 g

31lei | 6.2eur 
200 g

21lei | 4.2eur 
150/20 g

27lei | 5.4eur 
150/250 g

18lei | 3.6eur 
150 g

1 eur ~ 5 lei

SALATE / SALADS

DESERT / DESERTS

21lei | 4.2eur 
170/20 g

21lei | 4.2eur 
150/20 g

Tortino (Lava Cake) cu îngheţată de vanilie
Tortino ( Lava Cake) with vanilla ice cream

Parfait cu nucă 
Walnut Parfait

21lei | 4.2eur 
160/20 g



Afinată Schnapps / Zmeurată Schnapps
Blueberry Schnapps / Raspberry Schnapps

16lei | 3.2eur 
40 ml



HUGO
Prosecco, sirop de soc, lime, mentă
Prosecco, elderberry syrup, lime, mint

COSMOPOLITAN
Vodka, Cointreau, lime, suc de afine
Vodka, Cointreau, lime, cranberry juice

APEROL SPRITZ
Aperol, Prosecco, apă minerală, felie portocală
Aperol, Prosecco, sparkling water, orange slice

BERRY MOJITO
Lichior de zmeură, rom, mentă proaspătă şi lime, zahăr brun
Raspberry liqueur, rum, fresh mint and lime, brown sugar

CAIPIROSKA
Vodka, lime, zahăr brun
Vodka, lime, brown sugar

Violet Spritz
Gin, dry Martini, sirop violet si Prosecco
Gin, dry Martini, violet syrup and Prosecco

24lei
4.8eur
200 ml

COCKTAILS
(cu alcool/with alcohol)

24lei
4.8eur
150 ml

24lei
4.8eur
200 ml

26lei
5,2eur
200 ml

27lei
5,4eur
200 ml

28lei
5,6eur
250 ml

1 eur ~ 5 lei
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COCKTAILS
(fara alcool/without alcohol)

COCONUT KISS
Sirop de nucă de cocos, frişcă lichidă, suc de ananas, grenadine
Coconut syrup, liquid cream, pineapple juice, grenadine

FRESH MINT
Suc de mere, frişcă lichidă, sirop de menta, gheață pisată
Apple juice, liquid cream, mint syrup, crushed ice

VANILLA RASPBERRY PUNCH
Piure de zmeura, sirop de vanilie şi  frişcă lichidă
Raspberry puree, vanilla syrup and liquid cream

GREEN APPLE
Suc de mere, zahăr brun, lime şi scorţişoară
Apple juice, brown sugar, lime and cinnamon

CUBA LIBRE

CAMPARI ORANGE

GIN& TONIC

LONG DRINKS

1 eur ~ 5 lei

1 1

18lei
3.6eur
200 ml

18lei
3.6eur
200 ml

19lei
3.8eur
200 ml

21lei | 4,2eur 
200 ml

19lei
3.8eur
200 ml

21lei | 4,2eur 
200 ml

21lei | 4,2eur 
200 ml



Scotch 50ml

J.W. RED LABEL

J&B

PASSPORT

BALLANTINES 

GRAND'S

OLD, SINGLE MALTS AND
SPECIAL RESERVE (50ml)

J.W.GOLD LABEL

J.W.BLUE LABEL 

CHIVAS REGAL (12 YO)  

CHIVAS REGAL (18 YO)

GLENFIDDICH (12 YO)

GLENFIDDICH (18 YO)

DIMPLE REGAL

CARDU

BAILEY'S

CAROLANS

12

WHISKY

Bourbon 50ml

JACK DANIEL'S 

GENTELMAN JACK

JIM BEAM BLACK 

26lei | 5,2eur

26lei | 5,2eur

28lei | 5.6eur

52lei | 10,4eur

29lei | 5.8eur

132lei | 26.4eur

19lei | 3.8eur

18lei | 3.6eur

55lei | 11eur

31lei | 6,2eur

55lei | 11eur

36lei | 7,2eur

38lei | 7,6eur

19lei | 3.8eur

17lei | 3,4eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

17lei | 3.4eur

1 eur ~ 5 lei

WHISKY CREAM



BACARDI GOLD

BACARDI BLACK

HAVANA CLUB (3 YO)

HAVANA CLUB (7 YO)

CAPTAIN MORGAN SPICE GOLD

19lei | 3.8eur

22lei | 4.4eur

19lei | 3.8eur

18lei | 3.6eur

17lei | 3.4eur

41lei | 8,2eur

VODKA (50ml)

FINLANDIA

SMIRNOFF RED

SMIRNOFF BLUE

SMIRNOFF BLACK

ABSOLUT

GREY GOOSE

RUM (50ml)

1 eur ~ 5 lei
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19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

18lei | 3.6eur

18lei | 3.6eur

18lei | 3.6eur



BEEFEATER

TEQUILA (50ml)

CAMINO 
(Silver , Gold)

 V.S. (50ml)

MARTELL

HENNESSY

COURVOISIER

COGNAC

V.S.O.P. (50ml)

MARTELL

HENNESSY

COURVOISIER

REMY MARTIN

 X.O. (50ml)

MARTELL

HENNESSY

COURVOISIER

REMY MARTIN

BRANDY (50ml)

METAXA 5*

METAXA 7*

JIDVEI 7*

43lei | 8.6eur

43lei | 8.6eur

47lei | 9.4eur

20lei | 4eur

18lei | 3.6eur

35lei | 7eur

35lei | 7eur

37lei | 7.4eur

43lei | 8.6eur

18lei | 3.6eur

20lei | 4eur

22lei | 4.4eur

1 eur ~ 5 lei

GIN (50ml)
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132lei | 26,4eur

132lei | 26,4eur

148lei | 29,6eur

132lei | 26,4eur



MARTINI 
(Bianco, Rosso, Dry)

CINZANO 
(Bianco, Rosso)

DRAMBUIE

COINTREAU

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

18lei | 3.6eur

18lei | 3.6eur

LIQUEUR (50ml)

AMARULA

KAHLUA

1 eur ~ 5 lei

LIMONCELLO

SAMBUCA

AMARO AVERNA

CAMPARI BITTER

AMARETTO DISARONNO

19lei | 3.8eur

DIGESTIVE (50ml)

JAGERMEISTER 

RAMAZZOTI AMARO 

FERNET BRANCA 

UNICUM 

18lei | 3.6eur

14lei | 2.8eur

VERMOUTH (50ml)
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19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur

19lei | 3.8eur



CARLSBERG 

TUBORG

BUCUR BRUNA

BUCUR BLONDA

CARLSBERG DRAFT 

GUINNESS

GRIMBERGEN AMBREE

ANGELO PORETTI 5

SOMERSBY - APPLE

SOMERSBY - BLACKBERRY

SOMERSBY - PEAR

17lei | 3.4eur 
330ml

12lei | 2.4eur 
400ml

BERE / BEER

1 eur ~ 5 lei

12lei | 2.4eur 
330ml

9lei | 1.8eur 
330ml

12lei | 2.4eur 
350ml

12lei | 2.4eur 
350ml

WEIHENSTEPHANER WEISS 

WEIHENSTEPHANER VITUS

WEISS HOLSTEN WEIZEN     

PAULANER

20lei | 4eur 
500ml

BERE NEFILTRATA / WEISS BIER

CIDRU / CIDER

16lei | 3,2eur 
500ml

CARLSBERG 12lei | 2.4eur 
330ml

BERE / BEER
(fara alcool / without alcohol)

14lei | 2.8eur 
330ml

14lei | 2.8eur 
330ml

14lei | 2.8eur 
330ml
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19lei | 3.8eur 
330ml

20lei | 4eur 
500ml

20lei | 4eur 
500ml

19lei | 3.8eur 
330ml



ESPRESSO / ESPRESSO DECAF. (45 ml)

ESPRESSO / ESPRESSO DECAF. DUBLU / DOUBLE (75 ml)

ESPRESSO AMERICANO (100 ml)

IRISH COFFEE (170 ml)

CAPPUCCINO (160 ml)

LATTE MACHIATO / DECAF. (220 ml)

CIOCOLATA CALDĂ / HOT CHOCOLATE (160 ml)

CAFFÉE FRAPPE (220 ml)

CAFFÈ LATTE (220 ml)

9lei | 1.8eur

12lei | 2.4eur

9lei | 1.8eur

16lei | 3.2eur

12lei | 2.4eur

14lei | 2.8eur

14lei | 2.8eur

16lei | 3.2eur

14lei | 2.8eur

BAUTURI CALDE / HOT DRINKS

1 eur ~ 5lei
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Numite, se pare ,dupa nimfa 
greaca Minthe, frunzele de menta 
sunt uscate cu grija pentru a 
pastra intacte uleiurile esentiale 
ce le contin.Nota mentolata clara 
si puternica aduce o prospetime 
binevenita gustului unic.

Frunza: Frunze mari de menta, 
de culoare verde inchis.

Culoare: Culoare vernil deschis.

Gust: Aroma plina de prospetime 
confera un gust mentolat pentru 
un efect racoritor.

 Supposedly named after the 
Greek nymph Minth, this 
peppermint is carefully dried to 
lock in its essential oils. The clear 
and strong menthol note adds a 
nice freshness to its unique taste.

14 lei | 2.8 eur 
 300 ml     

PEPERMINT 
HERBAL 

INFUSION

Ceaiul negru de Ceylon cu 
bergamota originar din Sri Lanka 
creeaza o infuzie cu note de varf 
de coaja crocanta de citrice si o 
aroma.florala.Galbenelele 
luminoase si petalele de 
albastrele ofera un contrast 
vibrant intr-un amestec cu 
adevarat deosebit.

Frunza: Frunze atragatoare de 
ceai negru in contrast cu petale 
galbene si violet

Culoare: De la maro auriu la 
chihlimbar.

Gust: Un gust floral delicat, cu 
note de varf de coaja de citrice.

Ceylon black tea with bergamot 
creates a smooth cup with crisp 
and zesty citrus top notes and a 
floral aroma. The bright 
marigold and bluet petals offer 
a vibrant contrast to create a 
truly beautiful blend

14 lei | 2,8 eur 
 300 ml     

EARL GREY

Avand ca baza gustul bogat al 
ceaiului kenyan, acest amestec 
aduce la viata un mix natural de 
capsune, zmeura, coacaze rosii 
si mure.

Frunza: Frunze de ceai negru 
obtinut prin metoda traditionala 
de rulare, amestecate cu fructe 
naturale.

Culoare: Culoarea radianta si 
luminoasa a apusului de soare, 
clara si transparenta.

Gust: Un gust delicat de ceai , 
insotit de o explozie de fructe 
de padure si completat de note 
de citrice si hibiscus.

Pure Leaf Black Tea with 
Berries combines the richness 
of long leaf Assam black tea 
with the juicy medley of 
strawberries, raspberries, red 
currants and blackberries. 

14 lei | 2,8 eur 
 300 ml     

BLACK TEA WITH 
BERRIES

CEAI / TEA
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Ceaiul negru cu frunze alungite 
din Kenya, balansat perfect de 
boabele de vanilie din 
Madagascar creeaza un ceai 
puternic cu aroma vanilata. 
Vanilia din Madagascar este 
bine cunoscuta pentru aroma 
sa care-ti rasfata simturile si iti 
lasa un gust delicat si dulce.

Frunza: Frunze de ceai negru 
obtinut prin metoda 
traditionala, cu petale de 
galbenele si fulgi de boabe de 
vanilie.
Culoare: De la maro auriu la 
chihlimbar.

Gust: Gust bogat, fin cu o nota 
dulce

 Long-leaf Kenyan black tea 
perfectly balanced with 
Madagascan vanilla beans 
creates a tea-forward taste 
with a delectable hint of vanilla. 
Madagascan vanilla is well 
known for its indulgent taste 
that lingers on your palate with 
a long luscious finish 

14 lei | 2,8 eur 
 300 ml     

BLACK TEA WITH
 VANILLA

Va propunem o aroma plina de 
indrazneala, care imbina 
ingrediente neasteptate pentru 
a crea un gust de neuitat: 
radacina de ghimbir, petale fine 
de flori de portocal, flori 
imbietoare de tei, bucatele 
gustoase de mar si fire 
proaspete de lemongrass.

Culoare: Nuante vii de auriu

Gust: Aroma bogata, satioasa, 
cu o baza de citrice, dar cu o 
nota intriganta la final, datorata 
ghimbirului.

The Pure Leaf Ginger with 
Orange Blossom Herbal Tea 
will make an invigorating 
beverage option. Prepared 
using spices, herbs, fruit pieces, 
and natural flavors, this herbal 
tea has the succulent sweet 
citrus and floral taste of orange 
blossom. It is packaged in 
environment-friendly, 
recyclable envelopes and 
cartons. 

14 lei | 2,8 eur 
 300 ml     

Rooibos, una dintre ierburile 
cele mai cunoscute ale lumii, 
cultivata exclusiv in regiunile 
vestice ale Africii de Sud, devine 
un ceai sofisticat atunci cand 
este taiata si infuzata cu 
pricepere.
 Culoare: Nuante vii de auriu

Gust: Aroma bogata, satioasa, cu 
o baza de citrice dar cu o nota
intriganta la final, datorata 
ghimbirului.

Pure Leaf's loose Rooibos 
infusion is comprised of only 
Rooibos leaves that deliver a 
sparkling reddish-orange colour 
and signature honey notes for a 
naturally caffeine-free herbal 
infusion. This tea is a perfect 
beverage in the morning as a 
breakfast tea, in the afternoon, 
or evening: whenever you want 
a relaxing moment, sink into a 
Rooibos herbal infusion.

14 lei | 2,8 eur 
 300 ml     

ROOIBOS

CEAI / TEA

GINGER WITH 
ORANGE 
BLOSSOM
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SIROPURI NATURALE (Afine, Zmeură, Soc, Brad)
NATURAL SYRUP (Cranberries, Raspberries, Elderflower, Pine)

SUC NATURAL (Portocale, Piersici, Merişor, Ananas, Mere, Pere, Grapefruit)
Natural juice (Orange, Peach, Cranberry, Pineapple, Apple, Pear, Grapefruit)

FRESH (Portocale, Grapefruit, Mixt)
FRESH (Orange, Grapefruit, Mixed)

LIMONADĂ
(Lemonade)

LIMONADĂ CU MENTĂ ŞI GHIMBIR
(Ginger Lemonade with mint)

PEPSI, PEPSI MAX, MIRINDA, SEVEN UP, EVERVESS

LIPTON  

Apă plată | Apă minerală BUCOVINA  
BUCOVINA Still water | Sparkling water

Apă plată | Apă minerală BUCOVINA 
BUCOVINA Still water | Sparkling water 

19lei | 3.8eur

12lei | 2,4eur 
300ml

11lei | 2,2eur 
250ml

18lei | 3.6eur 
250ml

14lei | 2.8eur 
400ml

16lei | 3,2eur 
400ml

10lei | 2eur 
250ml

10lei | 2eur 
250ml

10lei | 2eur 
330ml

14lei | 2.8eur 
750ml

BAUTURI RACORITOARE /
REFRESHING DRINKS

1 eur ~ 5 lei

RED BULL

ENERGIZANT / ENERGIZER (250ml)
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Salate / Platouri aperitiv
Carpaccio de sfeclă roșie, servit cu brânză de capră gratinată
Sparanghel cu somon fume și sos olandez
Salată Bavareză cu cârnăciori sticks  
Salată caldă Tiroleză
Crispy Camembert cu dulceață de afine
Platou din brânzeturi fine   
Salată italiană 
Salată de vinete    
Platou Cald 
Supe/Crème / Soup/ Creames
Ciorbă acră de pui cu zdrenţe de ou   
Cremă de tomate cu mozzarella 
Cremă bavareză     
Gulaș tirolez  
Supă de pui cu legume  
Peste/ Fish
Steak de ton roșu cu relish de castraveți și roșii la cuptor 
Calcan la cuptor cu ragu de legume, sos Napoletan 
Păstrăv tirolez cu cartofi chips, sos Tirolez și cozi de creveți 
Platou de creveți Black Tiger, pe pat de salată verde cu lămâie 
File de somon la grătar 
Preparate Tiroleze / Tyrolean & Delicatessen
Mușchi de vită pe piatră încinsă, servit cu o selecție de sosuri (Sos Thai, Cafe du Paris, 
usturoi) și garnitură de cartofi prăjiți
Șnițel vienez din mușchiuleț de vițel cu dulceață de afine și salată bavareză 
Fondue de brânză
Șnițel elvețian 
Șnițel de pui cu fulgi de porumb
Piept de pui cu fondue de branză, bacon și salsa de legume
Julienne de vită cu sos de smântână și  hribi 
Duo de Foie Gras cu mușchi de vită, reducție de vin roșu cu fructe exotice 
Mușchi de vită cu salsa de legume picante 
Piept de curcan cu sos de mango și migdale
Tigaie Tiroleză
Varză călită cu chimen și ciolan afumat
Pulpă de căprioară cu sos de fructe de pădure și ierburi aromatice 
Pulpă de urs cu sos brun și hribi 
Fasole Jumbo cu ciolan afumat și roșii cherry
Mușchiuleţ de porc cu sos Dijon
Mușchiuleţ de porc cu sos din vin de Porto
Grătar / Barbeque
T-Bone  
Rib-Eye   
Piept de curcan 
Cotlet de porc  
Pastramă de berbecuț
Cârnaţi Nurnberger
Cârnaţi Turinger
Weisswurnst
Garnituri / Side dishes
Cartofi Rosti
Cartofi Bratten 
Cartofi cu rozmarin 
Cartofi prăjiți 
Piure de cartofi
Chipsuri de cartofi  
Broccoli sote 
Spanac sote 
Ciuperci champignion sote cu usturoi și mărar 
Sparanghel la grătar 
Varză călită
Salate / Salads
Salată de murături 
Salată asortată de vară 
Salată de varză cu morcovi 
Salată verde cu lămâie 
Salată de sfeclă roșie cu hrean
Salată de ardei copţi 
Desert / Deserts
Ștrudel cu mere, sos de vanilie și parfait din fructe de pădure
Înghețată din brânză fină cu dulceață de afine 
Fondue de ciocolată cu fructe proaspete 
Tartă cu lămâie   
Beerschmarn     
Kaiserschmarn   
Tort de ciocolată 
Salată din fructe proaspete 

În cazul în care suferiți de o alergie, vă rugăm
să oferiți informații 
Suplimentare ospătarului înainte de
efectuarea comenzii.

In case that you suffer of an alergy, please
give suplimentary informations to the waiter
before making the order.
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Tirol Iași
Tel.: +4 0332 110 060
Mobil: +4 0733 044 876
E-mail: tiroliasi@hotelinternationaliasi.ro
Strada Palat, nr. 5A (în incinta Hotel Internaţional Iași)

Tirol Sinaia
Tel.: +4 0244 313 851
Fax: +4 0244 313 855
Mobil: +4 0786 511 729
E-mail: office@restaurant-tirol.ro
Strada Avram Iancu, nr. 1, Sinaia (în incinta Hotel Internaţional Sinaia)

Cucina Sofia
Tel.: +4 0244 314 853
Mobil: +4 0786 511 726
E-mail: office@cucinasofia.ro
Strada Avram Iancu, nr. 1, Sinaia (în incinta Hotel Internaţional Sinaia)
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