Având în vedere noile reglementări impuse, restaurantele Grupului City Grill
și-au suspendat activitatea și vor funcționa doar în regim de home delivery și
pick-up din locația Buongiorno Victoriei.
GUSTĂRI
Prosciutto servit cu parmezan scalii și măsline
verzi 130 g - 29.0
Bruschetta con pomodori - Pâine, cubulețe de
roșii proaspete, busuioc și usturoi 200 g - 14.5
Anghinare 60 g - 9.5
Măsline verzi din Sicilia 70 g - 3.0

Burrata con pomodornini - Burrata proaspătă,
roșii cherry, măsline de Sicilia și ulei de măsline
extra virgin 420 g - 55.9
Caponata siciliana 380 g - 18.3
Vinete trase la tigaie în ulei de măsline împreună
cu ceapă roșie, capere, ardei gras, roșii, măsline
verzi, fenicul, țelină, stafide, muguri de pin și oțet
de șampanie

Parmezan 40 g - 3.2
Prosciutto crudo 50 g - 9.5

Caprese 330 g - 26.5
Bucățele de mozzarella, feliuțe de roșii
proaspete servite cu muguri de pin și sos Pesto

Gustare Burrata con salumi - Burrata proaspătă,
prosciutto crudo, salam Milano, salam Spianata,
Blue cheese, parmezan, roșii, carciofi și mix de
salată 635 g - 99.9

Salată de vinete proaspete, zacuscă tradițională,
roșii, ceapă, baghetă rustică – 390 g 23.5
Cașcaval pane – 180 g 22.5

Dovlecei pane - Dovlecel, ou, pesmet, parmezan
și sos de smântână cu usturoi 150 g - 15.0

Zacuscă de vinete – 200 g 16.0

PASTE
Ravioli con spinachi ricotta e pomodorini 320 g
- 33.0
Paste ravioli umplute cu spanac și ricotta
pregătite cu roșii cherry și sos Blue cheese
Fettucine con funghi Porcini, pancetta e panna
400 g - 32.5
Fettucine, pancetta, ciuperci Porcini, smântână
lichidă, sos de ceapă, sos de usturoi și parmezan
Spaghetti integrale al tartufo 400 g - 29.0
Spaghetti integrale, dovlecel, roșii cherry și
pastă de trufe
Lasagna Bolognese 580 g - 38.5
Sos Bolognese, mozzarella și parmezan
Tagliatelle alla Bolognese 700 g - 29.5
Tagliatelle pregătite cu sos Bolognese
Tagliatelle con frutti di mare e salsa di aragosta
530g - 44.5
Tagliatelle cu creveți, caracatiță, calamari, midii,
sos de usturoi, sos de homar, unt, smântână
dulce și roșii cherry

Spaghetti alla Carbonara 700 g - 29.9
Spaghetti cu bacon italian bine afumat,
smântână dulce, ou și parmezan
Spaghetti Aglio Olio e Gamberi 470 g - 37.5
Spaghetti trase în tigaie cu ulei de măsline, rosii
cherry, usturoi, pătrunjel, creveți și ardei iute
Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino (AOP) 390 g
- 24.0
Spaghetti cu ulei de măsline și amestec ușor
picant de usturoi, ardei iute și pătrunjel
Penne Parma 400 g - 31.9
Penne trase în tigaie cu unt, șuncă de Parma,
smântână dulce, ciuperci proaspete și parmezan
Penne Quattro Formaggi al forno 380 g - 36.5
Penne, smântână dulce, Blue cheese, mozzarella,
Emmental, parmezan
Penne al forno – 470g - 33.0
Penne, ciuperci proaspete, bacon italian afumat,
mozzarella, parmezan, sos de roșii Mutti

SUPE

Risotto cu legume 410 g - 26.0

Zuppa di pesce 500 g - 39.9
Supă cu midii, somon, creveți, calamari, sos de
roșii Mutti și pâine
Cremă de legume servită cu crutoane 350 g 11.9

SALATE

Ciorbă de văcuță 350 g - 14.9
Insalata Atena 490 g - 26.5
Brânză, castravete, măsline Kalamata, roșii,
ardei gras, ceapă roșie

Ciorbă de perișoare 350 g - 14.0
Borș de cocoș - 420 g 14.5

Insalata Nicoise 470g - 26.0
Salata eisberg, ton, fasole verde, file de anchois,
anghinare, ou fiert, castravete verde, cartof fiert,
morcov și roșie

Ciorbă de burtă - 430 g 18.0
Cremă de roșii servită cu crutoane – 11.9

Insalata Caesar 280 g - 34.0 / 39.5
(cu piept de pui sau creveți)
Salată romaine, crispy bacon, crutoane, dressing
Caesar, parmezan

RISOTTI
Risotto con frutti di mare 450 g - 44.5
Risotto cu fructe de mare, roșii și usturoi

*Cu excepția salatei Caesar, toate salatele sunt servite cu
focaccia simplă.
**Prețul salatei Caesar diferă în funcție de toppingul ales

Cozze in salsa di pomodoro – 1 kg - 66.5
Midii, vin alb, sos de roșii Mutti, usturoi,
semințe de peperoncino și pătrunjel, cartofi
prăjiți, servite cu baghetă cu unt și usturoi

PESTE
Dorada la grătar – 100 g - 13.5
Păstrăv la grătar – 100 g – 12.5

Gamberi impannati con salsa all’aglio – 280 g /
50 g - 38.0
Creveți pane serviți cu sos de smântână și
usturoi

Somon la grătar – 250 g - 44.5
Dorada la cuptor cu roșii cherry și ulei de
măsline – 350 g - 47.0
Cozze mariniere – 1 kg 66.5
Midii, ceapă, usturoi, smântână dulce, pătrunjel,
unt, ardei iute, șofran, pâine cu usturoi și cartofi
prăjiți

Gamberi dell’Atlantico con salsa di burro, aglio e
vino bianco – 230 g 49.5
Creveți sălbatici de Atlantic trași la tigaie cu sos
de unt, usturoi și vin alb

GRĂTAR
*Gramajele preparatelor la grătar sunt brute.
Burger Wagyu – 400 g - 52.0
Burger cu carne de vită Wagyu, roșie, brânză
Cheddar, salată eisberg, cartofi prăjiți cu
mirodenii și sos burger

Frigărui asortate cu cartofi prăjiți cu mirodenii
200 g / 180 g - 26.5

Pulpă de pui dezosată la grătar - 290 g - 22.0

Piept de pui la grătar – 210 g - 25.0

Mic bucată (80 g) – 6.9

Mușchiuleț de porc la grătar – 210 g - 33.0

FEL PRINCIPAL
Piept de pui cu sos de brânză – 210 g - 31.5
Coaste de porc la cuptor cu cartofi – 480 g - 46.0
Șnițel din piept de pui – 190 g - 25.5
Sarmale servite cu mămăliguță - 400g / 300 g 38.0
Obrăjori de porc – 200 g / 250 g 34.0
Obrăjori de porc, cartofi la cuptor, ardei iute copt
Carne la garniță ca altă dată cu cârnați afumați și mămăligă – 700 g 53.9
Tocăniță sănătoasă pregătită din legume zemoase și gustoase servită cu mămăligă – 300g / 300g 18.5
Tochitură moldovenească servită cu mămăliguță și brânză rasă – 250g / 300g 43.9
Chifteluțe marinate - 180 g / 100g 23.0
Ostropel de pui - 250 g 24.0

PIZZA
Pizza Buongiorno – 470 g - 20.9
Sos de roșii Mutti, mozzarella, piept de pui, salam Chorizo, ciuperci proaspete, ardei gras, oregano
Pizza Capricciosa – 540 g - 29.5
Sos de roșii Mutti, mozzarella, șuncă, ciuperci proaspete, măsline, oregano
Pizza Quattro Formaggi – 450 g - 31.5
Mozzarella, Blue cheese, Emmental, parmezan, oregano, smântână dulce
Pizza Diavola al Tabasco (spicy) – 460 g - 28.5
Sos de roșii Mutti, mozzarella, semințe de peperoncino, salam Chorizo, oregano, sos Tabasco
Pizza Quattro Stagioni – 540 g - 30.0
Sos de roşii Mutti, mozzarella, şuncă, salam Chorizo, măsline, ciuperci proaspete, oregano
Pizza con prosciutto e formaggio – 500 g - 36.5
Sos de roşii Mutti, mozzarella, Blue cheese, prosciutto crudo, parmezan, oregano
Pizza Vegetariană – 580 g - 27.9
Sos de roșii Mutti, mozzarella, vinete, dovlecel, sos de usturoi, roșii, capere, rucola, oregano
Pizza Rustica Italiana – 440 g - 30.5
Sos de roşii Mutti, mozzarella, bacon italian bine afumat, rucola, roşii cherry, oregano
Pizza Paesana – 560 g - 26.0
Sos de roșii Mutti, mozzarella, bacon italian bine afumat, salam Chorizo, ceapă roșie, ou, oregano
Pizza Margherita – 430 g - 21.9
Sos de roşii Mutti, fior di latte, busuioc
Sos dulce sau sos picant
pentru pizza – 50 g - 3.5

Focaccia cu parmezan – 230
g - 14.9

Focaccia cu usturoi – 200 g 11.9

GARNITURI
Legume la grătar cu usturoi
190 g - 9.9

Broccoli tras la tigaie cu
usturoi 150 g - 13.5

Iahnie de fasole – 350 g 10.5
Orez pregătit la abur – 115 g
- 9.0

Salată de varză albă – 160 g 8.5

Varză călită – 250 g 11.5

Patate al forno – 215 g - 9.9
Cartofi gătiți la cuptor cu unt,
parmezan și rozmarin
Cartofi prăjiți * – 180 g - 8.9

Mix de salată – 80 g - 9.7

Salată rucola cu roșii cherry
și parmezan – 110 g - 17.5
Salată asortată de vară – 200
g - 10.3

Salată de ardei copți – 200 g
- 12.5
*din cartofi naturali,
necongelați, curățați și tăiați
manual
from natural, fresh hand-cut
potatoes

DESERT
Tort cu ciocolată și aromă de portocale - 150 g - 15.5
Tort de casă cu cremă de iaurt și zmeură - 150 g - 15.5
Clătite cu cremă de mascarpone și scorțișoară – 240 g - 19.2
Tartă cu brânză – 180 g - 16.5
Înghețată asortată – 150 g - 18.5
Budincă de curmale – 260 g 21.5
Desert din curmale cu înghețată de vanilie și sos caramel
Tort de biscuiți – 250 g – 18.0
Biscuiți, nuci, stafide, cacao
Tortul casei cu ciocolată și visine – 220 g 18.5
Tort de mere – 420 g 18.9

PÂINE DE CASĂ – 200 g 5.0
Produsele noastre conțin alergeni sau urme ale acestora: Gluten, Crustacee, Moluște, Pește, Alune, Lupin, Alune de
copac, Soia, Ouă, Lapte, Țelină, Muștar, Susan, Dioxid de sulf.
Our products contain allergens or traces of them: Gluten, Crustaceans, Molluscs, Fish, Peanuts, Lupins, Tree Nuts,
Soy, Eggs, Milk, Celery, Mustard, Sesame, Sulfur dioxide.

