
i n t e r n a t i o n a l  c u i s i n e



Ingrediente de calitate, creativitate si gust. 
Iata cele trei atribute ale 

preparatelor fine dining ce poarta semnatura 
Chef Laurentiu Draganoiu.

Meniul cuprinde specialitati din bucataria 
rece: de la fois gras pana la caviar de 

Manciuria, precum si cea calda: de la muschi 
de vita Royal Black Angus, cotlet de miel Noua 
Zeelanda pana la monkfish, piept de rata si 

lup de mare.

La Mandaloun, fiecare experienta culinara se 
transforma intr-o experienta a emotiilor.



SUPĂ DE ROŞII CU BUSUIOC ŞI PARMIGIANO REGGIANO   350 g

roşii, busuioc, parmezan, ulei de măsline   |   tomatoes, basil, parmesan, olive oil

SUPĂ CREMĂ DE SPARANGHEL CU CHEVRE ŞI TRUFE NEGRE   350 g

sparanghel, ceapă, smântână cremă, ulei de măsline, trufe, chevre de capră   |   

asparagus, onion, sour cream, olive oil, truffles, chevre soft goat cheese

25 lei

30 lei

SALATĂ CAESAR CU CREVEŢI TEMPURA   400 g

salată iceberg, parmezan, creveţi Black Tiger, anșoa   |   iceberg salad, 

parmesan, Black Tiger shrimps, anchois

SALATĂ DE QUINOA ŞI FISTIC   350 g

Avocado, ricotta, salata radicchio, salată verde, quinoa   |   avocado, ricotta, 

radicchio salad, lettuce, quinoa

SALATĂ BALKAN   300 g

ardei copt, brânză feta, măsline, roşii cherry, castraveţi, salată Mesclun   |   

baked pepper, feta cheese, olives, cherry tomatoes, cucumbers, Mesclun salad

SALATĂ VERDE MESCLUN   250 g

salată frize, salata iceberg, mix salată verde, ulei de măsline   |   frize salad, 

iceberg salad, lettuce mix, olive oil

SALATĂ DE AVOCADO RAW   200 g

avocado, ceapă, ou, ulei măsline, Chivas   |   avocado, onion, egg, olive oil, Chivas

45 lei

40 lei

35 lei

30 lei

35 lei

TERINA DE FOIE GRAS CU DULCEAŢĂ DE CITRICE ŞI SAKURA   150 g

ficat de gască, dulceaţă de portocale, sakura   |   goose liver, citrus jam, sakura

GUACAMOLE CON NACHOS    200 g

avocado, roşii, coriandru, ulei de măsline   |   avocado, tomatoes, coriander, olive oil

CHARCUTERIE ITALIENNE   200 g

jambon serano, salam italian, pastramă de raţă   |   jamon serano, italian 

salami, duck pastrami

PLATOU CU BRÂNZETURI FINE   200 g

brie, camembert, roquefort   |   brie cheese, camembert cheese, roquefort cheese

CAVIAR ROŞU MANCIURIA   150 g

caviar de Manciuria, crutoane, lămâie , Chivas   |   Manciuria Caviar, croutons, 

lemon, Chivas

75 lei

45 lei

75 lei

65 lei

70 lei

SUPE

SOUPS

SALATE

SALADS

ANTREURI

STARTERS



FEL PRINCIPAL

MAIN COURSE

GALLETTO PE PLITĂ CU CARTOFI NOI LA CUPTOR    400 g

Galletto, cartofi, rozmarin, unt   |   Galleto, potatoes, rosemary, butter

FRIGĂRUI DE PUI CU PIURE ȘI ARDEI COPȚI   400 g

piept de pui, cartofi, ardei copt   |   chicken breast, potatoes, baked pepper

PIEPT DE PUI LA GRĂTAR CU LEGUME LA ABUR   400 g

pui, morcov, romanesco, mangetout   |   chicken, carrots, romanesco, magetout

PIEPT DE RAȚĂ CU CARTOFI DULCI ȘI SOS DE PERE WILLIAMS   400 g

piept de rață, cartofi dulci, pere   |   duck breast, sweet potatoes, pears

ȘNITEL DE CURCAN CU PARMIGIANO ȘI CARTOFI FRENCH    400 g

piept de curcan, parmezan, cartofi   |   turkey breast, parmesan, potatoes

50 lei

45 lei

40 lei

90 lei

50 lei

MUŞCHI DE VITĂ ROYAL BLACK ANGUS USDA CU PIURE DE TRUFE ŞI SOS 

DE HRIBI   350 g

muşchi de vită, ficat de gâscă, piure de cartofi, trufe, hribi   |   beef, goose liver, 

mashed potatoes, truffles, boletus

TOMAHOWK BLACK ANGUS USDA CU CARTOFI RATT ŞI BISCUITE DE 

PARMEZAN   1500 g (2 pers.)

antricot de vită cu os, cartofi ratt, parmezan   |   beef broth with bone, ratt 

potatoes, parmesan

COASTE DE VITĂ CREEKSTONE CU CARTOFI DULCI ŞI KIMCHI   1500 g (2 pers)

coaste de vită, cartofi dulci, sakura   |   beef ribs, sweet potatoes, sakura

FRIGĂRUI DE VITĂ CU FASOLE VERDE QUINCY ȘI SOS DE UNT   400 g

mușchi de vită, fasole verde, unt   |   beef, green beans, butter

ȘNIȚEL VIENEZ CU CARTOFI AROMAȚI ȘI LIME   450 g

vrăbioară de vită, cartofi, lime   |   beef sprout, potatoes, lime

COTLET DE MIEL NOUA ZEELANDA AROMAT CU IERBURI FINE ȘI 

SPARANGHEL   400 g

cotlet de miel, sparanghel, ierburi de Provence   |   lamb chop, asparagus, 

Provence herbs

FRIGĂRUI DE BERBECUȚ MARINATE CU OREZ ARĂBESC ȘI TZATZIKI    400 g

muschiuleț de berbecuț, orez basmati, sos tzatziki   |   lamb musk, basmati rice, 

tzatziki sauce

140 lei

350 lei

160 lei

80 lei

60 lei

95 lei

70 lei

VITĂ & MIEL   |   BEEF & LAMB

PUI, RAȚĂ & CURCAN   |   CHICKEN, DUCK & TURKEY



BURGERI

BURGERS

BURGER MANDALOUN    350 g

carne vită Black Angus, ficat de gâscă, dulceață de ceapă, chiflă   |   Black 

Angus beef, goose liver, onion jam, bun

BURGER CLASIC   300 g

vită Black Angus, salată verde, roșii, castraveți murați, cedar, chiflă   |   Black Angus 

beef, lettuce, tomatoes, pickles, cedar cheese, bun

BURGER FROMAGE   350 g

Provalone, struguri, sos cedar, chiflă   |   Provalone, grapes, cedar sauce, bun

80 lei

65 lei

50 lei

CREVEȚI JUMBO BLACK TIGER SAGANAKI CU CIUPERCI SHIMEJI   450 g

creveți jumbo, feta, sos de rosii, ciuperci shimeji   |   Jumbo shrimps, feta 

cheese, tomatoes sauce, shimeji mushrooms

CREVEȚI BLACK TIGER CU SOS DE CORIANDRU ȘI LĂMÂIE   400 g

creveți Black Tiger, unt, coriandru, ulei de măsline, lămâie   |   Black Tiger 

shrimps, butter, coriander, olive oil, lemon

LUP DE MARE PE PLITĂ CU LEGUME    750 g

lup de mare, morcov, romanesco, mangeatout   |   seabass, carrot, romanesco, 

mangetout

FILE DE SOMON CU OREZ NEGRU SI TRUFE    400 g

somon, orez negru, trufe   |   salmon, black rice, truffles

MIX FRUCTE DE MARE TEMPURA   500g

calamar, caracatiță, creveți Black Tiger   |   squid, octopus, Black Tiger shrimps

MONKFISH CU CARTOFI ȘI SOS DE VIN   450 g

Pește-Călugăr, cartofi, măsline, roșii cherry, vin   |   Monkfish, potatoes, olives, 

cherry tomatoes, wine

CALCAN ÎN SARE MANDALOUN LA CUPTOR   2000 g (2 pers)

calcan, sare de Himalaya, ierburi de provence   |   turbot, Himalayan salt, 

provence herbs

“PEȘTELE ZILEI” - întreabă Bucătarul

“TODAY’S SPECIAL FISH” - ask the Chef

140 lei

110 lei

135 lei

75 lei

90 lei

85 lei

260 lei

PEȘTE & FRUCTE DE MARE   |   FISH & SEAFOOD



PIZZA

PIZZA CU FRUCTE DE MARE  
pomodoro, mozzarella, fructe de mare | pomodoro, mozzarella, seafood

PIZZA CU TRUFE
trufe, smântână lichidă, hribi | truffles, cream, porcino mushrooms

PIZZA CU TON
pomodoro, mozzarella, ton, ceapă | pomodoro, mozzarella, tuna, onion

PIZZA CU SOMON ȘI ANȘOA
somon, pesto, mozzarella, anșoa | salmon, pesto, mozzarella, anchovy

PIZZA QUATRO STAGIONE
pomodoro, mozzarella, șuncă, ciuperci, măsline | pomodoro, 
mozzarella, ham, mushrooms, olives

PIZZA DELICATA
mozzarella, smântână Gran Cucina, șuncă de pui, parmezan | 
mozzarella, Gran Cucina cream, chicken ham, parmesan

PIZZA CALZONE
spanac și ricotta | spinach and ricotta
șuncă și ciuperci | ham and mushrooms
pomodoro și mozzarella | pomodoro and mozzarella

PIZZA VEGETARIANĂ
vinete, zucchini, ardei la grătar | eggplant, zucchini, bell pepper

PIZZA CU SPANAC ȘI RICOTTA
mozzarella, spanac și ricotta | mozzarella, spinach, ricotta

PIZZA SICILIANĂ
pomodoro, mozzarella, ciuperci, măsline, anșoa, oregano, capere, 
legume la grătar (vinete, zuchini, ardei) |
pomodoro, mozzarella, mushrooms, olives, anchovy, oregano, capers, 
grilled vegetables (eggplant, zucchini, bell pepper)

PIZZA PRIMAVERA
pomodoro, mozzarella, rucola, roșii cherry, parmezan, mozzarella
de bivoliță | pomodoro, mozzarella, rucola, cherry tomatoes, 
parmesan, bufala mozzarella

PIZZA MARGHERITA
pomodoro, mozzarella | pomodoro, mozzarella

FOCACCIA

FOCACCIA CU PARMEZAN   |   WITH PARMESAN

FOCACCIA POMODORO
ulei măsline, roşii cherry, mozzarella de bivoliță, rucola, oregano | olive 
oil, cherry tomaoes, bufala mozzarella, rucola, oregano

48 lei

48 lei

40 lei

48 lei

40 lei

40 lei

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei

30 lei

15 lei

20 lei

20 lei



Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni! În cazul în care sunteți intolerant/alergic la un 
ingredient, înainte de a comanda orice preparat din meniul nostru consultați lista cu ingredientele conținute 
de preparate și/sau întrebați personalul.

Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 martie 2000 
alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe:
1. Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelţ, 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 şi 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 10 mg/kg sau 10 mg/litru | 13. 
Lupin şi produse derivate. | 14. Moluşte şi produse derivate.



Nicolae Caramfil street |  no.  89 |  Bucharest
www.restaurant-mandaloun.ro

RESERVATIONS: 0747 020 469


