
Oana Coantă, bucătarul și co-proprietarul Bistro de 
l’Arte, a fost desemnată de ghidul Gault&Millau

„Woman Chef of the Year”.
Oana Coantă, chef and co-owner of Bistro de l’Arte, 

was named “Woman Chef of the Year” by the 
well-established culinary guide Gault&Millau.

GAULT&MILLAU 2019 
Femeia Bucătar a anului

OANA COANTĂ
Woman Chef of the Year
www.oanacoanta.ro

FURNIZORII NOȘTRI LOCALI
PRODUSE LOCALE CU CARE NE MÂNDRIM

OUR LOCAL SUPPLIERS
LOCAL PRODUCTS WE ARE PRODUD OF

LA BORCAN din VAD   legume, gemuri, zacuști / vegetables, jams, zacusca

FAMILIA SUCIU din COVASNA   brânzeturi / cheese

MĂCELĂRIA FAMILIA din BRAȘOV   cărnuri proaspete  / fresh meat

MĂCELĂRIA ANGHEL din BRAȘOV   cărnuri și mezeluri / meat

FERMA CĂȚEAN din Rotbav   cărnuri de oaie / sheep meat

TRANSILVANIA LACTATE din RUPEA   lapte, iaurturi și brânzeturi 
de bivoliță  / milk, yogurt, bu�alo cheese

FERMA din OHABA - ȘINCA VECHE   ouă / eggs

ULEI PRESAT LA RECE din ȘOMCUTA MARE   ulei de floarea 
soarelui presat la rece, uleiuri aromate / cold pressed sun flower oil

FERMA DE MELCI din CRIZBAV   ulei de floarea soarelui presat la 
rece, uleiuri aromate / cold pressed sun flower oil

LEGUMICULTORI ȘI POMICULTORI din DÂMBOVIȚA   
din piețele din Brașov: legume, fructe, nuci / vegetables, fruits, nuts

PRĂVĂLIA PAPRIKA din BRAȘOV   produse locale din Harghita și 
Covasna - mezeluri, brânzeturi, paste, pâine / local products from Harghita and Covasna - 
cheese, cold meat, pasta, bread

PASTA NOSTRA din BRAȘOV   producător de paste
de casă / handcrafted pasta

PRODUSE LACTATE TOROCKOI   Colțești, Alba - brânzeturi 
maturate / Colțești, Alba - aged cheeset

FABRICA DE OȚET SLATINA   oțet Cerbul Acru / vinegar

FERMA CĂȚEAN din Rotbav   cărnuri de oaie / sheep meat

COFETĂRIA HERR STRUDEL   produse de patiserie / pastries

THANK YOU FOR STEPPING IN
You have entered one of the oldest buildings in Brașov, built 
at the end of the 16th century. Bistro de l’Arte is one of the 
oldest public houses in post-communist Brașov, founded on 
Dec. 6, 2000.
Bistro de l'Arte is among those restaurants in Brașov that 
o�er food and hospitality as any of us would like to receive.
The right food, fresh, healthy, from local sources & 
appetizing drinks, indigenous or from around the world, we 
serve them all with confidence.
Bistro de l'Arte is in its 20th year of existence and has a 
constant positive impact on the hospitality industry and 
continuously  helps local producers grow.

VĂ MULȚUMIM CĂ NE-AȚI TRECUT PRAGUL
Vă aflați într-una dintre cele mai vechi clădiri din Brașov,
construită la sfârșitul secolului al XVI-lea. Bistro de 
l’Arte, deschis în 6 decembrie 2000, este totodată unul 
dintre cele mai vechi localuri brașovene apărute după 
perioada comunistă.
Bistro de l’Arte se număra printre acele restaurante din 
Brașov care oferă mâncare și ospitalitate așa cum și-ar 
dori oricare dintre noi să primească.
Mancarea corectă, proaspătă, sănătoasă, din surse locale 
și băuturile curate, autohtone sau de prin lume adunate, 
pe toate le așezăm pe masă cu încredere.
Bistro de l’Arte se află în al 20-lea an de existență, are un 
impact pozitiv constant asupra industriei ospitalității și 
ajută producătorii locali sa se dezvolte.

PRIMĂVARA 2020 SPRING 2020

SALATĂ CU BRÂNZĂ | CAPRĂ SAU TELEMEA | la alegere

cu legume și fructe rumenite (prune uscate, ceapă roșie, 
mere, pere, cartofi crocanți)
SALAD WITH CHEVRE OR LOCAL WHITE CHEESE
with roasted fruits & vegetables        | choose which cheese you like

(300g)(N) (G) (S) (L) 36 lei

SUPA / CIORBA ZILEI vă rugăm întrebați ospătarul
SOUP OF THE DAY please ask the waiter

CIORBĂ DE PRIMĂVARĂ cu multe verdețuri din 
piață, sfeclă și cartof | opțional cu smântână
LOCAL CIORBA with greens from our local market, beetroot 
& potatoes. Ask for some sour cream if you feel like
Ciorbă | Romanian pronunciation: [’t∫orb ℮] | , from Persian “shorba” via Turkish 
“çorba” is a general Romanian word used to describe various sour soups.

(280g) 18 lei

CLĂTITĂ RUMENITĂ DIN MĂLAI
umplută cu burduf și carne la borcan, papară moale și 
murături în sos de muștar
CRISPY CORNFLOUR PANCAKE with local fermented 
sheep cheese, slowly cooked porkmeat and sausages, 
scrambled eggs, mustard preserved pickles

(300g)(T) (G) (M) (O) (L) 36 lei

CHIFTEA RUMENITĂ DE DOVLECEL
cu telemea de oaie, mărar și sos din chefir
ZUCCHINI FRITTER with local sheep cheese, dill & kefir sauce

(250g)(S) (G) (O) (L) 28 lei

GUST LOCAL platou de primăvară cu brânzeturi 
proaspete, mezel artizanal, verdețuri
LOCAL TASTE spring cheese, artisanal meats, greens, bread

(400g)(G) (L) 32 lei

BURRATA DE RUPEA prăjită în foaie crocantă, cremă 
de fasole cu beurre noisette-chimion-coajă de lămâie, 
cremă de morcovi copți cu usturoi, sfeclă marinată, sos de 
prune cu muștar
LOCAL BURRATA from Rupea fried in a crispy pastry sheet, 
bean cream with beurre noisette-cumin-lemon peel, baked 
carrot-garlic sauce, local pickled beetroot, plum mustard sauce

(200g) (N) (S) (O) (G) (T) (L) 36 lei

PLĂCINTĂ CU MERE DE STUPINI
cu prune uscate și sosul nostru de vanilie
LOCAL APPLE CRUMBLE with dried plums
& our home made vanilla sauce

(130g)(N) (S) (G) (L) 18 lei

PRĂJITURĂ MOALE DE CIOCOLATĂ cu sos de vanilie 
și înghețată de vanilie
WARM CHOCOLATE CAKE with vanilla sauce, vanilla ice cream 

(120g)(N) (G) (L) 18 lei

PAPANAȘI FIERȚI
cu brânză de vaci de Odorheiu Secuiesc, în crustă de 
pesmet și fructe uscate, cu sos de smântână și miere sărată
LOCAL DESSERT: FRESH  BOILED CHEESE DUMPLINGS
with local cow cheese, in breadcrumbs and dried fruits 
crumble, with sour cream and salty honey

(150g)(N) (G) (O) (L) 18 lei

PILAF CU MELCI DE CRIZBAV      |      REȚETA CASEI
Pilaf cu melci de Crizbav, cu morcovi caramelizați și praz. 
Acest preparat este pregătit pe loc și poate dura mai mult 
de 40 de minute. Îl puteți precomanda oricând.
Comandă pentru minim 2 persoane
RICE PILAF WITH LOCAL SNAILS | OUR HOME RECIPE
Rice pilaf with local snails, leek and caramelized carrots.
This dish is made from scratch and it can take more than 40 
minutes to prepare. Feel free to order in advance.
Minimum order for 2 servings

PIZDULICE DE PORC RUMENITĂ cu pită cu usturoi, 
murături, sosuri | e posibil ca uneori produsul să lipsească.
FRIED PORK INGUINAL MUSCLE with garlic bread, 
home made sauces, pickles | limited availability.

(300g)(G) (T) 26 lei

FILE DE LUP DE MARE cu piure de cartof, sos beurre 
rouge, morcovi fermentați în lămâie
SEA BASS FILE with potato puree, basil, beurre rouge, lemon 
fermented carrots

(300g)(L) 29 lei

PROGRAM SCHEDULE

SÂMBĂTA BUCĂTĂRIA ESTE ÎNCHISĂ DE LA 11:30 LA 12:30
ON SATURDAYS THE KITCHEN IS CLOSED FROM 11:30 TO 12:30

LUNI - SÂMBĂTĂ
MONDAY - SATURDAY

DUMINICĂ
SUNDAY

ULTIMA COMANDĂ BUCĂTĂRIE:
LAST ORDER KITCHEN:   23:00
ULTIMA COMANDĂ BAR:
LAST ORDER BAR:  23:30

ULTIMA COMANDĂ BUCĂTĂRIE:
LAST ORDER KITCHEN:   22:30
ULTIMA COMANDĂ BAR:
LAST ORDER BAR:  23:00

9:00 - 24:00 12:00 - 23:30

REZERVĂRI BOOKING
0720.535.566      0371.422.989

Recomandați de
The World’s 50

Best Restaurants
în secțiunea

”Discovery”

Recommended by
The World’s 50

Best Restaurants
in the

”Discovery” list



Singurele produse congelate pe care le folosim, cu excepția melcilor, sunt croissantele.
Unele produse pot conține alergeni. Consultați meniul cu atenție și să informați-ne dacă aveți alergii sau intoleranțe alimentare. Fiecare catego-
rie de alergeni prezentă în produsele noastre este marcată cu o literă simbol. Vă rugăm consultați lista de mai jos.
LISTĂ ALERGENI:
Cereale glutenice (G), crustacee sau moluște (C), ouă (O), fructe cu coajă (alune, nuci, arahide, migdale, alune de pădure, anacarde, nuci pecan, 
fistic, nuci braziliene, nuci de Macadamia) (N), țelină (T), muștar (M), semințe de susan sau soia (S), lapte și lactate (L), dioxid de sulf și sulfiți (în 
concentrație mai mare de 10 mg/kg sau 10mg/l, exprimate în SO2) (D), lupin (P) și produse derivate din toate acestea de mai sus.

The ony frozen products we use, except the snails, are the croissants.
Some products may contain allergens. Read the menu carefully and let us know if you have any allergies or intolerances.
Each category of allergens present in our products is marked with a symbol letter. Please see the list below.
ALLERGENS
Gluten cereals (G), sea food & shellfish (C),  milk & dairy products (L), eggs (O), celery (T), mustard (M), sesame seeds or soy (S), nuts: wallnuts, 
hazelnut, pecan nuts, almonds, chestnuts,pistachio, Brazilian nuts, Macadamia nuts: (N), sulphites (D), lupin (P)

25 lei(G) (L) (320g)

PÂINE GRATINATĂ CU CAȘCAVAL DE OAIE DE 
LA FAMILIA SUCIU DIN COVASNA cu roșii păstrate 
în ulei aromat, busuioc și usturoi
BRUSCHETTA WITH LOCAL CHEESE with tomatoes, 
garlic & cold pressed oil

70 lei(N) (G) (L) (400g)

PLATOU CU BRÂNZETURI LOCALE MATURATE
DE LA TOROCKOI, cu fructe proaspete și uscate și nuci
AGED LOCAL CHEESE PLATE
with local products, fresh and dried fruits & walnuts

PLATOUL MĂCELARULUI
Selecție de cărnuri locale afumate & crud uscate. 
Sortimentele se pot schimba în funcție de ceea ce găsim 
mai bun la furnizorii noștri locali
CHARCUTIER’S PLATE
A selection of local smoked and cured meats.
The selection may change according to what we find best at 
our local suppliers

75 lei(N) (G) (500g)

ESCARGOTS A LA BISTRO
12 melci de Crizbav gratinați cu unt și verdeață
Pentru siguranța dumneavoastră folosim melci congelați
A DOZEN CRIZBAV SNAILS
gratin with butter, garlic & aromatic herbs
For your safety we use frozen snails

45 lei(C) (G) (L) (300g)

LAȘTE CU SOS DE CARNE făcut de noi cu roşii, ierburi 
aromate, ceapă şi burtă de porc
LOCAL PASTA WITH HOMEMADE MEAT SAUCE 
beef minced meat, pork belly, tomatoes, herbs, vegetables

35 lei(G) (T) (O) (L) (350g)

MACAROANE CU CARNE LA BORCAN
sos de ou și brânză maturată de la Torockoi, morcov, 
dovlecel, muștar, usturoi, un fel de carbonara ardelenești
TRANSYLVANIAN CARBONARA macaroni pasta with 
meat and sausages confit, egg-aged cheese sauce, carrots, 
mustard & garlic

35 lei(G) (M) (O) (L) (350g)

SALATĂ CU PĂSTRĂV AFUMAT CU SCORDOLEA
(pastă din nucă, pâine, usturoi, oțet, ulei), ou moale și legume
SMOKED TROUT SALAD WITH SCORDALIA
(nuts, bread, garlic & oil spread) soft boiled egg, vegetables

35 lei(O) (L) (350g)

SALATĂ DE CURCAN MARINAT în ierburi aromate, 
salate și legume de sezon, pită prăjită, ceapă,
dressing de iaurt
TURKEY SALAD with marinated fillets, fresh aromatic 
herbs, seasonal vegetable, salads, vinaigrette, onion, yogurt 
dressing & toasted bread

35 lei(O) (L) (300g)

20 lei(T) (L) (300ml)

SUPĂ DE ROȘII cu chefir, frișcă și pălincă infuzată cu 
țelină | conține zahăr
TOMATO SOUP with kefir, whipped cream and celery 
infused palinka  | sugar added / contains alcohol

SUPĂ DE CEAPĂ CU CAȘCAVAL APUSENI DE LA 
TOROCKOI și crutoane, după o rețetă franțuzească
FRENCH ONION SOUP with local ementaler & croutons

22 lei(330ml)(S) (G) (T) (L)

22 lei(T) (L) (330ml)

SUPĂ DE ROȘII GRATINATĂ CU CAȘCAVAL 
APUSENI DE LA TOROCKOI cu chefir și pălincă 
săsească infuzată cu țelină | conține zahăr
TOMATO SOUP GRATIN with local ementaler, kefir & 
celery infused Saxon palinka | sugar added / contains alcohol

CHIFTEA ÎN CHIFLĂ | REȚETA CASEI
Chiftea din porc și vită, maioneză de casă, dulceață de 
ceapă, sos puțin picant de ardei copt, mozzarella și brânză 
maturată de Torockoi, cu cartofi rumeniți pe plită
MEATBALL IN A BUN          |          OUR HOME RECIPE
Meatball prepared with pork and beaf meat, onion jam, 
slightly spicy baked red pepper sauce, mozzarella & Torockoi 
aged cheese, served with potatoes roasted on the hotplate

42 lei(N) (M) (S) (O) (G) (L) (450g)

PULPĂ DE PUI COAPTĂ încet în cuptor, cu sos de 
prune și dulceață de ardei iute, piure de cartofi cu busuioc, 
ardei copt, sos de muștar și mere (nu e picantă)
OVEN SLOW COOKED CHICKEN in plum&chilli jam 
sauce, mash potatoes with basil, baked red pepper,
mustard & apple sauce (not spicy)

34 lei(N) (M) (S) (L) (350g)

FELII DE VITĂ cu chiftea de cartof și urzici, ceapă 
rumenită și sos de smântână cu cimbru și ou
PAN FRIED BEEF SLICES with potato rosti, nettles, onion 
and thyme & egg cream sauce

46 lei(O) (L) (300g)

GOMBOȚI
Găluște cu prune: desert tradițional transilvănean preparat 
după o rețetă brașoveană cu aluat opărit (fără cartofi) 
(comandați câte găluște doriți să mâncați)
CINNAMON PLUM DUMPLINGS
Traditional Transylvanian dessert made after a local recipe
(sold by piece)

8 lei(S) (O) (G) (L) (100g / bucată / piece)

APFELPFANNKUCHEN MIT ZUCKER UND ZIMT
Clătită groasă coaptă încet, cu rondele de mere, zahăr și 
scorțișoară; rețetă veche nemțească
SLOWLY COOKED THICK PANCAKE
with apple slices, sugar and cinnamon; made after an old 
German recipe

30 lei(O) (G) (L) (250g)

TĂIȚEI în cremă de lapte aromată cu mușețel
NOODLES In chamomille flavoured milk sauce

18 lei(N) (O) (G) (L) (250g)


