mic dejun best

15

mic dejun englezesc

15

SUPĂ CREMĂ DE CIUPERCI

12

omletă cu cașcaval/șuncă (200g)
sandwich club

15
15

Ciorbă de văcuță (350/50g)
supă de pui cu tăiței de casă (350/50g)
ciorbă de potroace (350/50g)

12
10
12

mic dejun clasic

15

Burger de vită monster

27

Burger de vită monster spicy

27

burger de vita monster
cu Camembert

32

Burger de pui cu blue cheese (250g)
mix mini-burgeri

23
29

PUI MARINAT ÎN STIL INDIAN (250g)
MUȘCHIULEȚ DE PORC MANGALIȚa

25
49

Șnițel de curcan

29

QUESADILLA

25

Pastramă de oaie

35

Șnițel de pui

22

Goujons de pui

32

Coaste de porc

39

Curcan cu salată de avocado

35

Pulpe de rață confiate

34

ouă poșate, pâine, bacon pe grătar, frunze verzi, ceapă,
roșie cherry, sos de brânzeturi (250g)

ouă ochiuri, bacon fript, cârnați picanți, pâine prăjită cu unt,
roșii coapte pe grătar, mâncărică de năut (300g)

șunca presata, brânza Cedar și legume fresh (300g)

ouă ochiuri/ﬁerte, telemea, bacon fript, unt, dulceață,
pâine prăjită (300g)

între orele 0900-1200, pentru orice mic dejun
comandat, primiți cafea/ceai din partea casei.

cu pesto de busuioc, trufe și pătrunjel (250g)

preparat în casă din carne de vită
Black Angus (370g)

preparat în casă din carne de vită
Black Angus + jalapeno (370g)

MICI DEDULEȘTI

19

Humus LIBANEZ

19

Selecție de brânzeturi cu fructe
și nuci picante

35

trei mici cu cartoﬁ prăjiți și muștar (150/200/30g)

cu pesto de busuioc, sumac, boia turcească, pâine prăjită (180/150g)

camembert, șvaițer, gorgonzola, parmezan, cașcaval
afumat (250/100/50g)

vită, pui, vită spicy (3x 180g)

TARTAR DE SOMON

35

MIX DE BRUSchetta

25

halloumi cu salata de rucola
și roșii cherry (200/80/30g)

29

cu sos de ardei copți (150/50/30g)

roșii, busuioc proaspăt și mozzarella; somon,
tartar de avocado, surimi, ton (300g)

preparat in casă din carne de vită Black Angus
+ Camembert (390g)

cu cartoﬁ prăjiți, pesto de pătrunjel, parmezan și usturoi (200/250g)

cu semințe de ﬂoarea soarelui și dovleac (220g)

cu sos de iaurt, mentă și busuioc (280g)

Salată Best

26

Salată caesar cu pui

26

Salată cu ton roșu (320g)

28

piept de pui, cașcaval afumat, roșii, castraveți, ardei roșu,
varză, ceapă, maioneză, lipie (500g)

servită cu sos de parmezan și anchois (350g)

cu mămăliguță și murături asortate (220/100g)

în crustă de fulgi de porumb și parmezan (220g)

în panko cu sos aioli și cartoﬁ prăjiți (200/50/180g)

marinate cu cartoﬁ și salată coleslaw (400/180g)

rucolla, roșii cherry și brânză feta (180/180g)

la cuptor cu mix de piure și varza roșie
caramelizata (150/100/100g)

PASTE CU CREMĂ DE FASOLE

25

SPAGHETE CU TON

29

penne carbonara (240g)
Penne Integrale aglio olio cu legume (250g)
Fettucini cu somon fumme și sos alb (250g)
Spaghete cu mix de fructe de mare

26
23
34
35

cartofi prăjiți best

12

și pancetta afumată cu ardei iuți murați și parmezan (250g)

cu roșii cherry, parmezan, usturoi și ceapă roșie

Piept de pui (200g)
Ceafă de porc (200g)
Mușchi de vită maturat (210g)
antricot de vită cu sos de ciuperci (250/30g)

22
25
65
49

spaghete, sos roșu, creveți, scoici, calamar, parmezan)
- la cerere picante (100/150/50/30g)

cartoﬁ proaspeți triplu prăjiți, cu usturoi, parmezan și
pesto de pătrunjel; sos Calypso inclus (250/30g)

Somon la grătar (200g)
Ton la grătar (200g)
biban de mare la grătar (260g)
Creveți Black Tiger
cu mousse de avocado (4x50g)
Frigărui de creveți cu orez

creveți Black Tiger, sos Sweet Chilli, orez negru (150/100/50g)

35
39
34
40
39

Orez sălbatic (200g)
cartofi prăjiți/trufe (200g)
piure cartofi/trufe (200g)
Cartofi zdrobiți (220g)
cu ceapă verde și bacon
legume la grătar (200g)
ciuperci gratinate (220g)

10
8/10
8/10
10
10
10

Calamar pane pe pat de verdeață (200/50/50g) 30

pizza sorento

25

pizza FRUCTE DE MARE

26

Focaccia/cu usturoi (200g)
Focaccia cu parmezan (220g)
PIZZA QUATRO FORMAGGI

11
13
25

PIZZA BEST

25

PIZZA PROSCIUTO E FUNGHI

23

pizza mexicana

23

pizza margherita

20

sos alb, pancetta afumată, parmezan, trufe, miere (400g)

vongole, sos de roșii cu sardine, anchois, capere, usturoi (400g)

gran cucina, mozzarella, gorgonzola, parmezan, pecorino (450g)

piept de pui, șuncă presată, ciuperci, măsline, oregano,
mozzarella, sos de roșii, spanac proaspăt (450g)

mozzarella, prociutto cotto, ciuperci, sos de roșii (450g)

sos roșii, bacon, mozzarella, salam picant, măsline,
gorgonzola, peperoncini (450g)

sos roșii, oregano, mozzarella, roșii natur (350g)

Salată de varză (200g)
Salată verde cu lămâie (200g)
Salată mixtă de legume fresh (200g)
salată de ardei copți (200g)

8
10
12
14

tortul casei cu ciocolată belgiană (150g)
papanași cu dulceață și smântână

19
20

clătite cu NUTELLA/dulceață (100/70/70g)
Cheese cake (180g)
Lava cake cu înghețată (180g)
Înghețată artizanală „Le BonBon” (4 cupe)

14
17
19
14

(200/70/70g)

7/14
apă plată/minerală (330/750ml)
pepsi/mirinda/7up/mountain dew (330ml) 8
7
evervess/bitter lemon (250ml)
7
prigat nectar/juice (250ml)
14
fresh (300ml)
12/22
limonadă (500ml/1000ml)
15/26
limonadă fructe (500ml/1000ml)
14
redbull (250ml)
10
ice tea forte (500ml)
9
fenomeno băutură energizantă (330ml)

Espresso Filicori
Espresso Dopio
Cappucino italian/vienez
Ness Frappe (pepsi/lapte)
Caffe Latte
Latte Macchiato
frappe ciocolată/vanilie/caramel
CIOCOLATĂ CALDĂ
tea forte

8
14
12
12
17
12
14
12
10

Green Apple
mai tai
mango mojito
blue vanilla
french kiss
berry cooler

17
17
17
17
17
17

Cosmopolitan
Mojito
Aperol Spritz
Hugo
Cuba Libre
Long Island Ice Tea
whiskey & pepsi
vodka apple/orange/cranberry
gin & tonic
pina colada
The Esmerald Isle
Mint Julep
Bubble Gum

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

sambuca romana
Disaronno Amaretto
Kahlua
Jagermeister
Ramazzotti Amaro
Campari
Sheridan’s
bailey’s

16
16
16
16
16
16
18
18

beck’s 500ml
staropramen 500ml
Staropramen nefiltrată 500ml
Stella Artois 500ml
Stella Artois Draught 400ml
Stella Artois Fără Alcool 500ml
Miller 330ml
Corona 330ml
Leffe blonda/brună 330ml
Franziskaner albă/ neagră 500ml
Franziskaner Draught 500ml
Stella Artois Cidru 500ml
NACHOS

9
9
9
10
9
11
11
15
15
19
19
19
15

J&B
Cardhu 12 yo
Jack Daniel’s
Chivas 12 yo
Johnny Walker Black Label
Glenfiddich 12 YO
Glenfiddich 18 yo

14
25
17
20
20
20
35

Jidvei VSOP
Metaxa 7 stele
Țuică Zetea
Hennessy
Courvoisier VSOP

14
15
19
25
35

absolut
smirnoff black
beluga noBle
cîroc

14
17
25
30

captain morgan spiced gold
tanqueray london dry gin
jose cuervo gold

14
14
14

sosuri: salsa și brânza (125/30/30g)

Floarea Soarelui Fetească Regală (187ml) 17
65
bolgiu pelin
65
bolgiu chardonnay
75
Pinot Grigio de Purcari
75
aurelia vișinescu karakter
sauvignon blanc
89
Segarcea Sauvignon Blanc Prestige
145
Recaș Solo Quinta
79
TRAMINER PURCARI
79
VIORICA PURCARI
85
SAUVIGNON BLANC CHARDONNAY - LUCACI
85
ALIGOTE LUCACI

Floarea Soarelui Rose (187ml)
lambrusco
Rose de Purcari
Corcova Rose
Mateus
Segarcea Rose
Busuioacă c’est soir
terra romana
VINOHORA ROSE PURCARI
PINOT NOIR BURGUND - LUCACI

17
69
75
75
75
75
85
89
79
85

Floarea Soarelui Fetească Neagră (187ml)
Halewood Special Reserve
Fetească Neagră
Rară Neagră de Purcari
floare de lună Fetească Neagră
Tohani Princiar Fetească Neagră
aurelia vișinescu artisan red
La Cetate Shiraz
Brunello di Montalcino

17
75
75
79
79
79
95
295

prosecco terra serena 200ml
grande vento prosecco
Asti Cinzano
Cordon Rouge

25
79
100
400

www.yoursociety.ro
SOBRANIE Redeﬁned Black-6 mg
SOBRANIE Redeﬁned Blue-5 mg
SOBRANIE Redeﬁned Chrome-4mg
SOBRANIE Redeﬁned White-1 mg
SOBRANIE Super S Black-6 mg
SOBRANIE Super S Pink-3 mg
SOBRANIE Super S White-1 mg
SOBRANIE Collection Black-6mg
SOBRANIE Collection Gold-3mg
SOBRANIE Evolve Black–6 mg
SOBRANIE Evolve Chrome–4 mg
SOBRANIE KS Black-7 mg
SOBRANIE KS Gold-3 mg
SOBRANIE Black-7mg
SOBRANIE White- 5mg
SOBRANIE Cocktail- 5mg

www.yourfreedom.ro
WINSTON XStyle Blue-6mg
WINSTON Plus Red-10mg
WINSTON XSpression -7 mg
WINSTON Nova Blue 100-8 mg
WINSTON Super Line Blue-5 mg
WINSTON Blue 100-6 mg
CAMEL Yellow-10 mg
Lista preturilor maximale este aﬁsata la bar.

Preparatele noastre pot conține și următorii alergeni:
gluteni din făină, ouă, lapte și produse derivate,
țelină, susan, soia, muștar, fructe în coajă și sulﬁți.
HG 751/2008 privind alergenii. Substanțe care
cauzează
alergii sau intoleranțe:
1. Cereale care conțin gluten și anume: grâu, secară,
ovăz, grâu spelt, grâu dur sau hibrizi ai acestora și
produse derivate, exceptând: siropurile de glucoză
obținute din grâu, inclusiv dextroza; maltodextrinele
obținute din grâu; siropurile de glucoză obți- nute
din orz; cerealele utilizate la fa- bricarea distilatelor
sau a alcoolului etilic de origine agricolă;
2. Crustacee și produse derivate;
3. Ouă și produse derivate;
4. Pește și produse derivate, exceptând: gelatina de
pește folosită ca substanță suport pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide; gelatina de pește
sau ihtiocolul folosit la limpezirea berii sau a vinului
5. Arahide și produse derivate;
6. Soia și produse derivate, exceptând: uleiul și
grăsimea de soia raﬁnate complet; amestecul
natural de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa na- tural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, obținuți din soia;
ﬁtosterolii și esterii de ﬁtosterol derivați din uleiuri
vegetale extrase din soia; esterul de stanol vegetal
produs din sterol obținuți din uleiuri vegetale extrase
din soia.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza),
exceptând: zerul utilizat pentru fabricarea distilaților
sau a alcoolului etilic de origine agricolă; lactiolul;
8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică: migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus
avellana), nuci (Juglans regia L.), nuci Caju
(A- nacardium occidentale), nuci Pecan (Carya
illinoinensis - Wangenh. & K. Koch), nuci de Brazilia
(Bertholletia Excelsa), ﬁstic (Pistacia vera), nuci de
macadamia și nuci de Queensland (Macadamia
ternifolia) și produse derivate, exceptând fructele cu
coajă utilizate pentru fabricarea distilatelor sau
alcoolului etilic de origine agricolă
9. Țelina și produse derivate
10. Muștar si produse derivate
11. Semințe de susan și produse derivate
12. Dioxid de sulf și sulﬁții în concentrații mai mari
de 10mg/kg sau 10mg/litru, exprimate în SO2.
13. Lupin și produse derivate
14. Moluște și produse derivate.
Congelat sau poate ﬁ congelat
în funcție de sezon.

bd. Republicii 154,
100072, Ploiești
+40 747 081 818
www.hotelbest.ro
best@hotelbest.ro
facebook: bestbistro
hotelbestromania

