
A mediterranean journey



This menu can contain allergens like: Cereals (wheat, soy, rice etc.), Nuts, vegetables and fruits, spices (pepper, 
chilli, basil, gluten, dill, tarragon etc.), milk and derivatives, eggs and derivatives, meat (chicken, mutton, beef, 
pork etc.), fish and seafood (shrimp, salmon, tuna, octopus etc.). Also be aware that for some dishes we use 
defrosted products;
Please inform your waiter if you have any food allergies or dietary needs.

Acest meniu poate conţine factori alergeni precum: cereale (grâu, soia, orez etc.), nuci, legume şi fructe, condimente 
(piper, ardei iute, busuioc, gluten, mărar, tarhon etc.), lapte şi derivate, ouă şi derivate, carne (de pui, de oaie, de vacă, de 
porc), peşte şi fructe de mare (creveţi, somon, ton, caracatiţă etc.). De asemenea, dorim să vă informăm că, la baza unor 
preparate, sunt folosite produse decongelate; 
Vă rugăm să informaţi chelnerul dacă aveţi alergii sau urmaţi diete speciale.

      Cooking time 
     Timp de preparare 25 min

     Ovo-Lacto-Vegetarian

     

Tips at your discretion
Tips la discreţia dumneavoastră

     Vegan

     Defrosted products used 
      Din produse congelate

LEGEND 
LEGENDĂ



Welcome
“One cannot think well, love well, sleep well, 

  if one has not dined well. “

  Virginia Woolf 

Dear Guest, 

We warmly welcome you to our Pine Restaurant!

While you settle into a chair and allow the pines to keep you company, we will 

prepare a selection of Mediterranean cuisine, from the decadent to the flavourful. 

Allow yourself to get lost among the wide variety of Turkish Mezze while 

you paint a memory, past or future, of the Grand Bazaar. 

In more ways than one, my team and I will enlighten each moment of your stay. Our 

menu features not only organic and locally sourced ingredients, but the two most 

vital ingredients to a true journey of taste – purpose and delight. 

All aboard and… Bon Appetit!

Serdal Altun 

Executive Chef

Home made Lemonade

Fizzy & Long Drink Cocktails

Draught Beer

Lemonade 33 cl
Mint Lemonade 33 cl

KIR ROYAL
Sparkling wine, crème de cassis
Vin spumant, cremă de cassis

BELLINI
Sparkling wine, peach juice
Vin spumant, suc de piersici

WILD CHERRY (non-alcoholic)
Lemon juice, brown sugar, cherry juice
Suc de lămâie, zahăr brun, suc de cireșe

CUBA LIBRE
Bacardi Silver, Coca Cola / Coca Cola Zero

GIN & TONIC
The great Beefeater gin and tonic
Beefeater, apă tonică

CAMPARI
Campari Orange, Tonic / Soda, please request your 
favorite
Orange, Tonic sau Soda

APEROL TONIC / SODA
Prosecco, Aperol, mineral water, slice of orange
Prosecco, Aperol, apă minerală, felie de portocală

VODKA & CRANBERRY / APPLE
Vodka, cranberry / apple juice
Vodcă, suc de merișoare / mere

Bere la draft

Weissbier Holsten 40 cl
Carlsberg 33 cl
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Bottled Beer & Cider

Mineral water & Soft Drinks

Granini Juices

Fresh Juices

Hot Beverage Classic
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Tuborg 33 cl
Ursus 33 cl
Ursus non-alcoholic 33 cl
Ursus Dark 33 cl
Leffe Blonde 33 cl
Leffe Brune 33 cl
Corona 33 cl

Dorna Sparkling Water 33 cl
Dorna Still Water 33 cl
Coca Cola / Fanta / Sprite 25 cl
Fuze Tea 25 cl
Tonic Water 25 cl
Perrier 33 cl
San Pellegrino 75 cl
Aqua Panna 75 cl
Red Bull 25 cl

Orange 20 cl
Apple 20 cl

Orange 20 cl
Grapefruit 20 cl

Espresso              
Ristretto             
Pot of tea                           
Double espresso                    
Cappuccino                       
Caffe latte            
Espresso con panna             
Frappe classic              
Milk, ice-cream, cream, instant coffee, chocolate 
topping 
Lapte, îngheţată, frișcă, cafea instant, topping de 
ciocolată

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate preţurile sunt în LEI și includ TVA

DRINKS



LET'S BEGIN Our Journey…
                                                                                                       Grams                  Lei

French duck foie gras terrine with green apple jelly                    120 g             57
Terină de Foie Gras servită cu jeleu din măr verde               

Jumbo prawn in orange jelly and black caviar                         90g/40g            52
Crevete Jumbo servit cu icre negre şi jeleu de portocale   

Your choice of Mezze from our selections                                          
Selecţie de Mezze la dispoziţia dumneavoastră                                                     
                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                            Grams                     Lei

Hearty vegetables soup from Tuscany’s mountains                     250 g                29 
with pesto and parmesan 
Supă de legume din munţii Toscanei servită cu 
pesto și parmezan

Chicken broth        with potatoes, carrots and onions                         250 g                24 
Ciorbă de pui cu cartofi, morcovi și ceapă

MEDITERRANEAN BREEZE

selection 
selecţie 60g

Vegetables/ Legume
Seafood & Fish/ Fructe de mare şi peşte

15
20

                                                                                            Grams                  Lei

Hearty vegetables soup from Tuscany’s mountains             250 g             29 
with pesto and parmesan 
Supă de legume din munţii Toscanei 
servită cu pesto și parmezan

Herbs crusted salmon       on mashed beetroot,                          320 g             95
“Salsa Verde” emulsion and salmon roe
File de somon în crustă de ierburi servit pe pat de 
piure de sfeclă roșie cu sos de ierburi și icre de somon 

Picasso, still life fruits dish                                                                  180 g             33
Platoul Picasso, selecţie de fructe feliate

FAST & FRESH

FAST &
FRESH

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate preţurile sunt în LEI și includ TVA

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate pre ţurile sunt în LEI și includ TVA



TOSSED & MINGLED
                                                                                                    Grams                      Lei

The Legend of Tarzan                                                                                     300 g                42
Salad with tomato, cucumber, onions, 
parsley, boiled egg, Feta cheese, olives 
Legenda lui Tarzan
Salată pregătită cu roșii, castraveţi, ceapă, pătrunjel, 
ou fiert, brânză Feta și măsline

La Salade St Tropez                                                                                           275 g                45
Mediterranean greens, apple, Gorgonzola
almond and honey mustard sauce
Salată St Tropez
Verdeţuri mediteraneene, măr, brânză Gorgonzola, migdale
servită cu sos de muștar dulce

Dubrovnik style octopus salad      with tomato,                                     300 g               54
red onions, arugula, parsley and olives 
Salată de caracatiţă în stil Dubrovnik
servită cu roșii, ceapă roșie, rucola, pătrunjel și măsline
 

PASTA & RISOTTO 
                                                                                     Grams                  Lei

Pine Nut Risotto                                                         220 g             44
with spinach, goat cheese and truffle 
Risotto cu muguri de pin pregătit cu spanac, 
brânză de capră și trufe

Shrimps Linguini                                                        200 g             49
with grilled zucchini and ‘Arrabiata’ sauce 
Paste Linguini cu creveţi, gătite cu dovlecei și 
sos Arrabiata

Lactose & Gluten Free Penne                                     200 g             40
with aubergines, tomatoes and basil  
Paste penne fără lactoză și gluten gătite cu 
vinete, roșii și busuioc 

                                                                                                             Grams                   Lei

Pine nut island                                                                                           200 g              38 
warm semolina dessert with vanilla in ice cream 
Desert cald din mămăliguţă dulce, servit cu îngheţată de vanilie

Pistachio Petit Gâteau       with berry jelly                                                          180 g              34
Prăjitură cu fistic servită cu jeleu de fructe de pădure

Dark chocolate soufflé       with crushed hazelnuts                                         220 g              35
and mint ice cream 
Sufleu din ciocolată neagră servit cu alune zdrobite și 
îngheţată de mentă

Picasso, still life fruits dish                                                                                       180 g              33
Platoul Picasso, selecţie de fructe feliate

International & Local cheese platter                                                                   160 g              54
Platou de brânzeturi locale și internaţionale

GUILTY PLEASURES

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate preţurile sunt în LEI și includ TVA

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate pre ţurile sunt în LEI și includ TVA



SOMETHING EXTRA
                                                                                  Grams                Lei

Grilled vegetables with garlic and herbs                      120 g  22
Legume la grătar cu usturoi și ierburi

Buttered potatoes with herbs          120 g   20
Cartofi gătiţi cu unt și ierburi

Mini garden green salad           120 g   22 
Salată de grădină

Polenta             140 g  20
Mămăligă

SEA & LAND

                                                                                                  Grams                         Lei

Mediterranean Sea Bass                                                          400 g                 115
stuffed with fennel in Papillote  
Biban de mare umplut cu fenel
gătit în Papillote

Herbs crusted salmon on mashed beetroot,                           320 g                  95 
Salsa Verde emulsion and salmon roe
File de somon în crustă de ierburi servit pe pat de 
piure de sfeclă roșie cu sos de ierburi și icre de somon 

Grilled lamb skewers with polenta                                          250 g                  92
Frigărui de miel la grătar servite cu mămăligă

Pan Seared Black Angus Beef Rib-eye Steak                           350 g                 175
with shallots and Porto Wine Sauce
Antricot de vită Black Angus la grătar
servit cu șalote și sos de vin Porto

Slow cooked whole baby chicken                                            600 g                  115
stuffed with rice and pine nuts
(recommended also for 1 -2 persons)
Pui întreg, gătit lent umplut cu orez și muguri de pin
(recomandat și pentru 1 - 2 persoane)

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate preţurile sunt în LEI și includ TVA

All the prices are stated in LEI and include VAT
Toate pre ţurile sunt în LEI și includ TVA
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