
Somn la grătar cu legume (200 g) ........................................................................ 33 RON
(filé de somn 200 g, dovlecel, ardei gras alb și roșu, ceapă, sare, piper)

Calcan pe plită cu legume (100 g) - cântărit în crud ................................................... 33 RON

Sturion la grătar și legume (100 g) - cântărit în crud ................................................. 23 RON

Frigărui de rapana pe plită cu legume (200 g) ................................................... 32 RON
(rapana de Marea Neagră, dovlecel, ardei gras alb și roșu, ceapă, lămâie, sare, piper)

Pârjoale lipovenești pe plită cu salată de varză proaspătă 400 g (200g/200g)  .. 25 RON
(filé tocat din pește de sezon, ceapă, pesmet, sare, piper, usturoi, cimbru, pătrunjel, varză, oțet din vin)

Pește prăjit
Caras la tigaie < 400g ............................................................................................ 19 RON
(caras tăvălit prin făină sau mălai, ulei de floarea soarelui, sare). Se servește cu mujdei și mămăligă.

Caras la tigaie > 400g ............................................................................................ 24 RON
(caras tăvălit prin făină sau mălai, ulei de floarea soarelui, sare). Se servește cu mujdei și mămăligă.

Crap la tigaie (300 g) .............................................................................................. 30 RON
(crap tăvălit prin făină sau mălai, ulei de floarea soarelui, sare). Se servește cu mujdei și mămăligă.

Calcan prăjit (100 g) - cântărit în crud .......................................................................... 33 RON
(calcan tăvălit prin făină sau mălai, ulei de floarea soarelui, sare). Se servește cu mujdei și mămăligă.

Șalău pané cu cartofi natur 200 g (200g/200g) ................................................... 35 RON
(filé de șalău, ou, faină, cartofi, unt)

Saramuri
Saramură de crap 300 g (200g/100g) .................................................................... 32 RON
(filé de crap la grătar, ardei, roșii, usturoi, ardei iute, ulei de floarea soarelui, oțet din vin, sare, piper).                                             
Se servește cu mămăligă.

Saramură de somn 300 g (200g/100g) .................................................................. 33 RON
(rondele de somn la grătar, ardei, roșii, usturoi, ardei iute, ulei de floarea soarelui, oțet din vin, sare, piper). 
Se servește cu mămăligă.

Saramură de sturion 300 g (200g/100g) ............................................................... 46 RON
(rondele de sturion la grătar, ardei, roșii, usturoi, ardei iute, ulei de floarea soarelui, oțet din vin, sare, piper).                             
Se servește cu mămăligă. 

Saramură albă de știucă 300 g (200g/100g) ........................................................ 38 RON
(filé de știucă la grătar, ardei iute, usturoi, ulei de floarea soarelui, oțet din vin, sare, piper).  Se servește cu mămăligă.

Rețete alese din Delta Dunării
Crap pe varză 500 g (200g/200g/100g) ..................................................................  35 RON
(filé de crap, varză albă murată, ulei, roșii, foi de dafin, cimbru, sare, piper, vin alb). 
Se servește cu mămăligă și ardei iute.

Plachie de somn 500 g (200g/200g/100g) ............................................................. 33 RON
(filé de somn, ulei de floarea soarelui, mălai, ceapă, ardei gras, cimbru, roșii, bulion, foi de dafin,  sare,  piper alb, 
vin alb La Sapata Fetească Regală). Se servește cu mămăligă și ardei iute.

Picancă de știucă 300 g (200g/100g) ................................................................ 38 RON
(filé de știucă dezosat tăvălit în făină și prăjit, ardei, roșii, usturoi, ardei iute, ulei de floarea soarelui, vin alb, sare, piper).                        
Se servește cu mămăligă.

Malasolca 550 g (200g/350g) ..................................................................................  38 RON
(preparat fiert, filé dezosat de știucă sărată, cartofi, morcov, ulei de floarea soarelui, piper). Se servește cu mujdei pastă.

Scordolea (300 g) .................................................................................................... 42 RON
(filé dezosat de șalău fiert, piure de cartofi, usturoi, sare, piper).

Șalău la cuptor cu sos alb 400 g (200g/150g/50g) ................................................ 42 RON
(filé de șalău, dovlecel, ardei gras, capere, unt, smântână, vin, pătrunjel, sare, piper)

Salate
Salată de varză (200 g) .............................................................................................  6 RON
(varză proaspătă de sezon, sare, oțet, ulei de floarea soarelui, mărar)

Salată de primăvară (200 g) ...................................................................................  10 RON
(salată verde, ceapă verde, ridichi, mărar, pătrunjel, sare, oțet, ulei de floarea soarelui)

Salată de sezon (200 g) ........................................................................................... 12 RON
(salată proaspătă, de sezon)
 

Alternativă la pește
Mămăligă cu brânză dulce / sărată și smântână 300 g (100g/150/50g) ............ 18 RON 

Paste în sos roșu (250 g) .......................................................................................... 20 RON
(paste, sos de tomate, sare, piper)

Dulce
 

Plăcintă cu brânză și stafide (200 g) ...................................................................... 9 RON 
Plăcintă cu mere și fructe de pădure (200 g) ........................................................ 9 RON 
Plăcintă cu dovleac (200 g) ......................................................................................  9 RON

Pentru festine pescărești*
Știucă umplută (1000 g) .......................................................................................  150 RON
(știucă întreagă, legume) 

Crap la proțap (1000 g) ......................................................................................... 125 RON
(crap întreg, cartofi, roșii, usturoi, ulei de floarea soarelui, vin alb)

Ciorbă lipovenească „Mila 23” (pentru 6 persoane) .................................................... 200 RON
(3 kilograme de pește din specii diferite, legume de sezon)

Șalău în plic la cuptor 500 g (200g / 300g) ...........................................................  42 RON
(filé de șalău, morcov, țelină, pătrunjel, ceapă, ardei capia, lămâie, unt, sare, piper, cimbru, oregano,   rozmarin, busuioc).

Crapceta (100g)  ......................................................................................................   20 RON
(filé de crap, legume în proporții variabile)

Șuba (100g) ............................................................................................................... 10 RON
(filé de macrou, morcov, cartofi, sfeclă, maioneză).

* Aceste produse sunt disponibile pe bază de pre-comandă!

Ciorbe
Storceag (400 g) .....................................................................................................  31 RON
(100 g sturion de cultură, ceapă, morcovi, ardei gras, țelină, ouă, smântână, zeamă de lămâie stoarsă, 
verdeață, sare, piper). Se servește cu ardei iute și lămâie.

Borș pescăresc (400 g) ............................................................................................ 19 RON
(100 g cubulețe pește de sezon, ceapă, cartofi, ardei gras, roșii, leuștean, oțet din vin,  ulei de floarea soarelui, sare, piper)

Scrumbia Bar
Platouri
Platou „Ivan Pescar” 550 g (100g/100g/100g/100g/150g) ................................... 60 RON
(selecție de salată cu icre de știucă „Ivan Pescar”, batog de crap argintiu, pastramă de crap argintiu, sardeluță               
marinată în vin , legume), porție pentru două persoane.

Platou „Sulina” 550 g (100g/100g/100g/100g/150g) ............................................ 45 RON
(selecție de salată cu icre de crap, filé de macrou afumat la rece, chiftele din carne de pește, sardeluță marinată
 în ulei picant, legume), porție pentru două persoane

Platou „Sfântul Gheorghe” 550 g (100g/100g/100g/100g/150g) ................................. 65 RON
(zacuscă de pește, scrumbie marinată, scrumbie afumată, sardeluță în ulei, legume în proporții variabile),                            
porție pentru două persoane.

Salate de icre
Salată cu icre de știucă „Ivan Pescar” (100 g) ..................................................... 24 RON
(icre de știucă sărate, icre neformate de la specii de pește deltaic, ulei de floarea soarelui, apă carbogazificată,                   
zeamă de lămâie stoarsă)

Salată cu icre de crap „Ivan Pescar” (100 g) ........................................................ 17 RON
(icre de crap sărate, icre neformate de la specii de pește deltaic, ulei de floarea soarelui, apă carbogazificată,                      
zeamă de lămâie stoarsă)

Preparate afumate
Batog de crap argintiu (100 g) ............................................................................... 18 RON
(filé de crap argintiu, sare, piper alb boabe)

Pastramă de crap argintiu (100 g) ........................................................................ 18 RON
(filé de crap argintiu, sare, usturoi, boia de ardei iute)

Scrumbie de Dunăre afumată la rece (100 g) ..................................................... 20 RON
(scrumbie afumată, ceapă roșie)
 

Macrou afumat la rece (100 g) .............................................................................. 17 RON
(macrou afumat, ceapă roșie)

Preparate marinate
Sardeluță marinată în vin / ulei / ulei picant (100 g) ........................................ 15 RON
(sardeluță, ceapă roșie)

Scrumbie de Dunăre marinată (100 g) ................................................................ 20 RON
(scrumbie, lămâie, usturoi, ardei iute) 

Rapana marinată cu lămâie / usturoi / ulei picant (100 g) .................................... 30 RON
(rapana de Marea Neagră, lămâie, usturoi, ulei de măsline, ardei iute) 

Siliotka (150 g) ........................................................................................................ 25 RON
(filé de scrumbie semisărată, preparat de tip sashimi)

Zacuscă cu carne de pește (150 g) ......................................................................... 17 RON
(macrou, gogoșar, roșii, ceapă, morcov)

Preparate pe plită sau la grătar
Șalău pe plită cu legume (200 g) ........................................................................  40 RON
(flé de șalău 200 g, dovlecel, ardei gras alb și roșu, ceapă, sare, piper)



  

Vinuri alese de Dobrogea și nu numai

Vinuri la pahar (150 ml) .......................................  16 lei
Alb
Aligote (sec,  13,5%) 
Riesling Aligote (sec, 13,5%)
Fetească Regală (sec, 13%)   

Rosé
La Sapata – Băbească Neagră (sec, 12,5%)
Sarica – Syrah & Cabernet Sauvignon (demisec, 13%)

Roșu
Alira Tribun – Fetească Neagră & Merlot & Cabernet  Sauvignon (sec, 13,9%)
Curtea Regală Merlot (sec, 14,5%)

Vinuri la sticlă

Alira
Concordia (Fetească Neagră & Cab. Sauv.) – roșu, sec, 13,7% .............................  90 Lei
Rosé (Fetească Neagră & Cabernet Sauvignon) – rosé, sec, 12,9% ......................... 78 Lei
Tribun (Fetească Neagră & Merlot & Cab. Sauv.) – roșu, sec, 13,9% ........................ 63 Lei
Cuvée (Merlot & Cabernet Sauvignon) – roșu, sec,  13,5% .................................... 78 Lei
Grand Cuvée (Merlot, Cab. Sauv., Fetească Neagră) – roșu, sec, 13,6% ................  140 Lei

La Sapata (Vinuri organice)
Aligote – alb, sec,  13,5%  ..........................................................................................  68 Lei
Riesling Aligote – alb, sec, 13,5% ............................................................................ 68 Lei
Fetească Regală – alb, sec, 13%   ..............................................................................  68 Lei
Rosé (Băbească Neagră) – rosé, sec, 12,5%  ............................................................ 68 Lei
Băbească Neagră – roșu, sec, 12,5%  ....................................................................... 68 Lei
Merlot Cabernet – roșu, sec, 12,5%  ......................................................................... 68 Lei
Frizzante Artizanal (Băbească Neagră)  – rosé, brut, 12%  ................................... 68 Lei
Frizzante Artizanal (Fetească Regală)  – alb, brut, 12%  ...................................... 68 Lei

Domeniile Hamangia
Pagaia Merlot Rosé – rosé, sec, 12,5% .....................................................................  93 Lei
Pagaia Sauvignon Blanc – alb, sec, 13% ................................................................. 93 Lei
Ataman Fetească Regală – alb, demisec, 12% ........................................................ 68 Lei
Ataman Cabernet Sauvignon Rosé –  rosé, demisec, 13,5% ................................. 68 Lei
Ataman Cuvée (Pinot Gris, Fetească Reg., Muscat Ottonel) – alb, demisec, 13,5% ........  68 Lei

Crama Măcin
Curtea Regală Muscat Dry – alb, sec, 13% ............................................................... 61 lei
Curtea Regală Aligote – alb, sec, 12,5% ...................................................................  61 lei
Curtea Regală Merlot – sec, 14,5% ...........................................................................  61 lei
Pelegrin Merlot – rosé, 13,5% ...................................................................................  61 lei
Renatus Alb – alb, demisec, 13,5%  ...........................................................................  99 Lei

Via Viticola - Sarica Niculițel
Sarica Excellence
Aligote – alb, sec, 12,5% ............................................................................................  68 Lei
Sauvignon Blanc – alb, demisec, 12,5% ................................................................... 68 Lei
Rosé (Syrah, Cabernet Sauvignon) – rosé, demisec, 13% .....................................  68 Lei

Caii de la Letea
Aligote – alb, sec, 13% ............................................................................................ 105 Lei
Sauvignon Blanc – alb, sec, 12,5%  ....................................................................... 105 Lei
Rosé (Merlot & Pinot Noir & Syrah) – rosé, sec, 12,5% .......................................  105 Lei
Fetească Neagră – roșu, sec, 13%  .........................................................................  105 Lei
Cabernet Sauvignon – rosé, sec, 12,5%  ............................................................... 105 Lei

Cuvée 4 Sfinți
Sauvignon Blanc & Rhein Riesling & Chardonnay & Aligote – alb, sec, 13%  ..... 68 Lei

Domeniile Histria
Mirachi Sauvignon Blanc – alb, sec,  12,5%  ...........................................................  65 Lei
Mirachi Riesling – alb, sec,  12,5%  ...........................................................................  65 Lei
Mirachi Rosé (Merlot) – rosé, sec, 12,5% .................................................................  65 Lei

Domeniile Sâmburești
Roze – rosé, sec, 12,5%  ............................................................................................. 65 Lei
Fetească Neagră – roșu, sec, 12,5%  .........................................................................  65 Lei
Cabernet Sauvignon – roșu, sec, 12,5%  ................................................................. 65 Lei

Tărie pentru veselie 
Țuică Zetea 3* (40 ml) – 50% ................................................................................... 17 Lei
Palincă Zetea (40 ml) – 50% .................................................................................... 15 Lei
Vodka Standard (40 ml) – 40% ............................................................................... 17 Lei
Whiskey Ballantine’s (40 ml) – 40% ....................................................................... 19 Lei 

Lichior si digestive
Silvoriu Zetea (țuică Zetea, extract prune și miere de albine) (40 ml)  – 21% .............. 18 Lei 
Lichior coacăze negre Zetea (40 ml) – 31% ........................................................... 21 Lei
Lichior vișine Zetea (40 ml) – 31% .........................................................................  21 Lei
Afinată Bran – 31% .................................................................................................  21 Lei
Căpșunată Bran – 31% ...........................................................................................  21 Lei
Caisată Bran – 31% ...................................................................................................  21 Lei
Lichior nuci verzi Bran – 31% .................................................................................  21 Lei
Jägermeister (40 ml) – 35% .....................................................................................  19 Lei

Răcoritoare
Limonadă (400 ml) ....................................................................................................  12 Lei
Limonada cu mentă (400 ml) ...................................................................................  15 Lei 
Șpriț de mere (330 ml)................................................................................................  9 Lei
Aqua Carpatica Minerală (330 ml / 750 ml) .................................................  6 Lei / 11 Lei
Aqua Carpatica Plată (330 ml / 750 ml) .......................................................  6 Lei / 11 Lei
Borsec Minerală (330 ml / 750 ml) ................................................................  6 Lei / 11 Lei
Borsec Plată (330 ml / 750 ml) ......................................................................  6 Lei / 11 Lei

Cafea și Ceai
Ceai (diverse sortimente, 330 ml) .................................................................................  9 Lei
Espresso / Espresso Decaf ..........................................................................................  8 Lei
Espresso Lung ..............................................................................................................  8 Lei
Espresso Dublu ..........................................................................................................  14 Lei
Capuccino / Caffe Latte ............................................................................................ 14 Lei

Bere
Heineken (330 ml) – 5% .......................................................................  9 Lei
Stella Artois (330 ml) – 5% .................................................................. 9 Lei
Stella – fără alcool (330 ml) – 0,0% .................................................... 7 Lei
Pilsner Urquell (330 ml) – 4,4% ......................................................... 12 Lei
Leffe blondă (330 ml) – 6,6% ............................................................. 12 Lei
Leffe brună (330 ml) – 6,5% ............................................................... 12 Lei
Ursus (330 ml) – 5% ............................................................................. 7 Lei
Ursus – fără alcool (330 ml) – 0,0% ................................................... 7 Lei
Budweiser (330 ml) – 5% .................................................................... 12 Lei


