Red Wine Bistro

vă propune un meniu inspirat din tradițiile bucătăriei
franțuzești, italienești și nu numai, unele din cele mai bune
preparate din lume.
Suntem onorați să gătim pentru dumneavoastră din cele mai
proaspete ingrediente, alese zilnic de la producători locali.
Încercați toate rețetele noastre.
Veți avea numai surprize plăcute!

Mocan Emanuel

The golden boy - al gastronomiei românești,
chef câștigător al unor importante medalii, trofee, diplome și premii
la concursuri precum Le chef (Paris), Campionatul Mondial de Gătit
(Calcutta - India), Arena Bucătarilor (România)
“ Gătesc de la 14 ani și este cel mai frumos lucru din viața mea.

Mă ghidez după principiul: gătit în casă după o filozofie modernă.

La Red Wine Bistro am găsit terenul propice pentru a putea pune
in aplicare experiența acumulată și să vă pot prezenta rețete
tradiționale internaționale reinterpretate și adaptate în România.”

Poftă bună!

Mic Dejun Red Wine

MIC DEJUN

Mic Dejun Franţuzesc
19 lei

croissant, gem fructe de pădure, unt, espresso

Mic Dejun Red Wine
21 lei

ouă ochiuri, bacon, roşie, valeriană, espresso

Ouă Benedict
24 lei

ouă , bacon, unt, avocado, chifle, ulei de măsline, pătrunjel, espresso

Micul Dejun se serveşte în intervalul orar
Luni-Vineri : 1000 - 1230
Sâmbătă-Duminică : 1130 - 1300

SUPE / CREME
Supă cremă de broccoli
cu mentă și gorgonzola
250 gr. 19 lei

broccoli, smântână, mentă, gorgonzola, crutoane *1*7

Supă cremă de ciuperci
cu hribi
250 gr. 19 lei

ciuperci, smântână, ţelină, hribi, crutoane *1*7*9

Supă cremă de morcovi
250 gr. 19 lei

morcovi, ţelină, stock legume, unt, lapte, condimente

Supă cremă de usturoi
250 gr. 19 lei
usturoi, smântână

Supă cremă de dovleac
250 gr. 19 lei
dovleac, smântână, cuişoare, piper

Consomé de vită
300 gr. 17 lei

carne văcuţă, morcovi, ţelină, cartofi, varză, păstăi, mazăre *9

Ciorbă a la grec
300 gr. 17 lei

piept de pui, legume, morcovi, țelină, smântână *9

Ciorba de fasole
300 gr. 17 lei

boabe de fasole, legume, morcovi, țelină, smântână, afumătură *9

GUSTĂRI
Bread rolls în panko crust
(Sandwich în crustă)
220 gr. 20 lei
pâine toast, șuncă, cașcaval cheddar, maioneză, ouă,
pesmet, unt,usturoi *1*3*7

Club sandwich
BLT
450 gr. 20 lei
pâine toast, șuncă, salată verde, bacon, roșii, cașcaval cheddar, cartofi prăjiți *1*7

Burger Red Wine
cu cartofi Wedges
450 gr. 34 lei

chiflă specială, carne de vită, cașcaval cheddar, branză, bacon, roșii, salată verde,
maioneză, mere, morcovi, varză albă, ceapă *1*3*7

BLT burger
cu cartofi Wedges
450 gr. 29 lei
chiflă specială, carne de vită, cașcaval cheddar, branză, bacon, roșii,
salată verde, maioneză, mere, morcovi, varză albă, ceapă *1*3*7

Cheeseburger
cu cartofi Wedges
450 gr. 29 lei

chiflă, vită, cașcaval cheddar, roșii, salată verde, maioneză, sos burger,
dressing, mere, morcovi, varză albă, ceapă *1*3*7

Aripioare de pui picante
450 gr. 26 lei
aripi de pui, cartofi prăjiţi, dressing, maioneză, miere, morcovi, pesmet, usturoi, varză

Sandwich cu foie gras
şi muşchi de vită argentinian

GUSTĂRI
Creveţi cu sos de unt și usturoi
300 gr. 28 lei
creveţi, unt, usturoi, pătrunjel

Creveţi în crustă de cartofi
8 buc: 180 gr. 24 lei
creveţi, cartofi, sos picant

Crispy strips
cu sos white river și cartofi Wedges
400 gr. 29 lei
piept de pui, pesmet, ouă, sos white river, cartofi wedges
mere, morcovi, varză albă *1*3*7

Chicken crispy wrap
(Piept de pui crocant în tortilla)
300 gr. 21 lei
tortilla, piept de pui, pesmet, roșii, salată verde, cartofi prăjiți, sos caesar, cedar, ciuperci,
făină , ouă, sos dulce acrisor *1,*3*7

Bruschetti
cu roşii
200 gr. 12 lei
cu ton *4
200 gr. 17 lei
asortate *4
200 gr. 14 lei
Sandwich cu foie gras
şi muşchi de vită argentinian
400 gr. 44lei
cartofi, chiflă neagră, dressing, ficat de raţă, maioneză, mix de salată,
muşchi de vită, sos pesto, ulei, usturoi

Sandwich cu carne de porc
450 gr. 28 lei
cartofi wedges, castraveţi muraţi, ceapă roşie, chiflă, ciuperci, ketchup, maioneză, miere,
morcovi, muştar, pulpă de porc, roşii, sos barbeque, sos de soia, ulei, usturoi, varză

Veggie wrap

VEGETARIAN

Veggie wrap
(Tortilla cu legume)
300 gr. 20 lei

lipie, avocado, ardei iute, ceapă, lime, mere, muștar, ulei de măsline, valeriană
rucola, roșii, sos pesto verde,sos chilli, portocale, porumb *1*11e

Antipasti
MEDITERANEAN
250 gr. 25 lei

zucchini, ardei roșu, ciuperci, vinete, roșii cherry,
brânză de capră, ulei, valeriană, sare, sos pesto *7

Hummus cu legume
250 gr. 23 lei

năut, tahini, lămâie, usturoi, ulei de măsline, tortilla, vinete, zucchini, roşii cherry

Linguini pomodori e zucca
250 gr. 22 lei

ceapă, făină, linguine, parmezan, roșii decojite, sos pesto, unt, zucchini

Mușchi de vită argentina
cu garnitura de legume la grătar si sos de piper verde

FEL PRINCIPAL

Piept de pui umplut cu parmezan și unt
cu garnitură de cremă de cartofi
și sote de ciuperci
350 gr. 35 lei
piept de pui, parmezan, unt, cartofi, ciuperci, sos demi-glace *7

Steak de vită argentina
cu sos demi-glace
400 gr. 99 lei
antricot de vită argentina,cartofi, gorgonzola, sos demi-glace, mix de salată,
smântâna dulce, sos pesto, ulei

SHIRAZ

Mușchi de vită
cu sos de piper verde
400 gr. 69 lei
mușchi de vită , sos de piper verde, ardei roșu, ciuperci, mix salată, vinete, zucchini

Mușchi de vită argentina
cu garnitură de legume la grătar
cu sos demi-glace
400 gr. 99 lei
mușchi de vită , sos de piper verde, ardei roșu, ciuperci, mix salată, vinete, zucchini

Tagliata de vită
400 gr. 79 lei
antricot de vită, rucola, roşii cherry, parmezan, ulei de măsline *7

PINOT NOIR

Pui asiatic
cu risotto

FEL PRINCIPAL
Șnițel de porc cu salată de cartofi
și sos de merișoare
450 gr. 37 lei
carne de porc, salată de cartofi, sos de merișoare, valeriană

FETEASCĂ NEAGRĂ

Șnițel de porc (mediu) cu salată de cartofi
și sos de merișoare
350 gr. 29 lei
carne de porc, salată de cartofi, sos de merișoare, valeriană

FETEASCĂ NEAGRĂ

Coaste de porc
glasate în sos BBQ, cu garnitură de cartofi Wedges
și ardei copți
450 gr. 39 lei
coaste de porc, sos BBQ, cartofi, ardei copți

MERLOT

File de somon cu fenicul
şi ratatouille mediteraneean
350 gr. 41 lei
somon file, fenicul, apio, roșii cherry, măsline, ridichi, zucchini

CHARDONNAY

Păstrăv la grătar
cu risotto
400 gr. 35 lei
păstrăv, făină, lămâie, orez, ouă, parmezan, pesmet, roșii, pesto,
spanac, ulei, unt, usturoi, vin alb

Pui asiatic
cu risotto
300 gr. 29 lei
piept de pui, ou, sos de soia, usturoi, ghimbir, susan, ardei iute, ceapă verde

Salată cu pui la grătar

SALATE

Salată de somon marinat
250 gr. 35 lei
avocado, fenicul, file de somon, mix de salată, muştar, portocale, ridichi,
sos chili, sos pesto, spanac, ulei

Salată crispy
cu brânză de capră
250 gr. 34 lei
brânză de capră, chefir, salată iceberg, pesmet, ouă, piept de pui, salată, usturoi

Salată cu pui la grătar
250 gr. 31 lei
ardei iute, avocado, ceapă, măsline, mix de salată, parmezan, piept de pui,
portocale, roşii, spanac, sos chili, sos pesto, ulei

Linguini cu fructe de mare
și sos de unt cu vin

PASTE

Fusilli cu carne de vită picantă
300 gr. 36 lei
fusilli, muşchi vită , ciuperci, smântână, usturoi, pătrunjel, ceapă, ardei rosu, curry

Paste asiatice cu pui
300 gr. 35 lei
paste de orez, ardei iute, broccoli, ceapă, ciuperci, ghimbir, morcov, piept de pui,
usturoi, sos de peşte

Tagliatelle cu somon
300 gr. 37 lei
tagliatelle, somon, unt, smântână, lime *1*4*7

Penne chicken alfredo
300 gr. 26 lei
penne, piept de pui, usturoi, smântână, parmezan *1*7

Linguini cu fructe de mare
300 gr. 37 lei
creveți, calamar, midii, linguini paste, usturoi, pătrunjel, unt, vin alb *1*2*7*14

GARNITURI
Cartofi Wedges 200 gr. 7 lei
Cartofi Prăjiţi 200 gr. 7 lei
Cartofi Piure 200 gr. 7 lei
Broccoli extra 200 gr. 7 lei
Salată de cartofi cu valeriană 200 gr. 9 lei
Legume sote 200 gr. 8 lei
Legume la grătar 200 gr. 8 lei

EXTRA
Smântână 50gr. 2 lei
Mujdei cu smântână 50gr. 4 lei
Parmezan 4 lei
Pâine 2 lei
Ardei copt 200 gr. 5 lei
Salată de varză 200 gr. 7 lei
Salată de crudităţi 250 gr. 9 lei
roşii, castraveţi, ardei, ceapă

Sfeclă roşie 200 gr. 7 lei
Gogoşari muraţi 200 gr. 7 lei
Ardei iuţi muraţi 2 lei
Maioneză 50gr. 5 lei
Sos Caesar 50gr. 5 lei
Sos White River 50gr. 5 lei
Sos Burger 50gr. 5 lei
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Panna cotta cu îngheţată
şi dulceaţă de ananas
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DESERT

Cheesecake
200 gr. 17 lei
biscuiţi, cremă de brânză, ouă, smântână, unt, dulceaţă de afine *1*3*7

Tiramisu
150 gr. 17 lei
pișcoturi, cafea, lichior de cafea, mascarpone, frișcă, ouă *1*3*7

Tort cu nucă
100 gr. 17 lei
unt, făină, zahăr, ouă, miere, frişcă, smântână, nucă,
lapte condensat, bicarbonat de sodiu

Tort cu ciocolată
100 gr. 17 lei
unt, făină, zahăr, ouă, miere, frişcă, smântână, cacao, lămâie
lapte condensat, bicarbonat de sodiu

Lava cake
cu înghețată și sos de zmeură
150 gr. 17 lei
ciocolată, unt, zahăr brun, făina, ouă, înghețată *1*3*7

Panna cotta cu îngheţată
şi dulceaţă de ananas
200 gr. 17 lei
îngheţată, lapte, zahăr, vanilie, ghimbir, ananas, portocale, topping de fructe *3*7

Platou brânzeturi
350 gr. 39 lei
cheddar, parmezan, emmentaler, gorgonzola, fructe uscate *7

Recomandarea Bucătarului

Recomandarea Somelierului

Meniu Vegetarian
Preparate care pot conține produse congelate

Conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European din
20 martie 2000 alergenii din alimente se pot încadra în
următoarele grupe:
1. Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz,
ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) şi produse
derivate
2. Crustacee şi produse derivate
3. Ouă şi produse derivate
4. Peşte şi produse derivate
5. Arahide şi produse derivate
6. Soia şi produse derivate
7. Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
8. Fructe cu coajă, adică migdale, (Amygdalus communis
L.), alune de pădure, (Corylus avellana), nuci (Juglans regia),
anacarde (Anacardium occidentale), nuci pecan (Carya
illinoiesis (wangenh) K.Koch), nuci de Brazilia (Bertholletia
excelsa), fistic, (Pistacia vera), nuci de Macadamia, nuci de
Queensland (Macadamia ternifolia) şi produse derivate
9. Ţelină şi produse derivate
10. Muştar şi produse derivate
11. Seminţe de susan şi produse derivate
12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste
10mg/kg, sau 10mg/litru
13. Lupin şi produse derivate
14. Moluşte şi produse derivate

0722-784.000
www.red-wine.ro
www.tripadvisor.com

