
PizzaPizza
Orso Bruno - 550g .................................... 25 lei
mozzarella, ciuperci, smântână, bacon

Margherita - 450g ..................................... 20 lei
sos de roșii, mozzarella, busuioc, ulei de măsline

Funghi - 520g ............................................. 22 lei
sos de roșii, mozzarella, ciuperci, ulei de măsline

Diavola - 520g ........................................... 25 lei
sos de roșii, mozzarella, salam picant

Prosciutto - 520g ....................................... 23 lei
sos de roșii, mozzarella, șuncă, ulei de măsline

Tonno cipolle - 550g .................................. 28 lei
sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă
Bismark - 550g .......................................... 25 lei
sos de roșii, mozzarella, șuncă, ou, parmezan, piper

Deliziosa - 560g ........................................ 27 lei
sos de roșii, mozzarella, șunca, salam, bacon

Carbonara - 550g ..................................... 26 lei
mozzarella, bacon, smântână, ou, parmezan, piper

Formaggi - 480g ........................................ 27 lei
sos de roșii, patru sortimente de brânză
Quattro Stagioni - 550g ........................... 26 lei
sos de roșii, mozzarella, șunca, ciuperci, ardei, măsline

Tiroleze - 520g ........................................... 25 lei
sos de roșii, mozzarella, cașcaval, bacon, ardei, ceapă

Prosciutto e funghi - 550g ........................ 25 lei
sos de roşii, mozzarella, șuncă, ciuperci

Pollo - 520g ................................................ 27 lei
sos de roșii, mozzarella, pui la grătar, smântână, ulei cu 
usturoi

Vegetală - 520g .......................................... 25 lei
sos de roșii, brânză vegetală, porumb, păstăi, ciuperci, 
măsline, roșii, dovleac, vinete, ulei cu usturoi

Capricciosa - 520g ................................... 26 lei
sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, ciuperci, măsline

Calzone orso bruno - 520g ....................... 24 lei
mozzarella, bacon, salam

Prosciutto e salami - 520g ....................... 25 lei
sos de roșii, mozzarella, salam, șuncă

Toscana - 530g .......................................... 27 lei
mozzarella, pui la gratar, roșii, ardei, ardel iute

Baby - 560g ............................................... 25 lei
sos de roșii, mozzarella, șuncă, cartofi prăjiți

Veggie - 530g .............................................. 25 lei
sos de roșii, brânză vegetală, ciuperci, ceapă, porumb, 
ardei, măsline

Pasticcio - 520g.......................................... 29 lei
sos roșii, mozzarella, pui la gratar, ardei, bacon, ciuperci

Family - 1200g-1400g.................................. 49 lei
4 sortimente de pizza la alegere

Sos dulce/picant ........................................ 2 lei

Pizza specialităţiPizza specialităţi
Boscaiola - 525g ...................................... 26 lei
sos de roșii, mozzarella, ciuperci, salam picant

Prosciutto crudo e rucola - 560g ........... 29 lei
sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo, parmezan, 
roșii cherry, rucola

Regina - 550g ........................................... 29 lei
sos de roșii, mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo, 
parmezan

Gustosa - 560g ......................................... 27 lei
sos de roșii, mozzarella, cașcaval, gouda, parmezan, 
salam picant

Prosciutto crudo - 550g .......................... 29 lei
sos de roşii, mozzarella, hribi, usturoi, prosciutto crudo

Parigina 550g .......................................... 26 lei

BurgersBurgers
Atlanta Burger - 320g  .............................. 17 lei
chiflă de vită, sos rustic, cheddar, salată iceberg, ceapă, 
castraveți murați, roșii, ceapă în sos de bere

Tennessee Jack Burger- 420g  .................. 18 lei
chiflă de vită, sos rustic, cheddar, ceapă, salată iceberg, 
castraveți murați, bruschetă de ou, bacon, rucola, sos 
Jack Daniel’s, roșii, ceapă în sos de bere

Kansas Burger - 380g  .............................. 17 lei
chiflă de vită, sos rustic, cheddar, ceapă, salată iceberg, 
castraveți murați, roșii, bacon, miere, ceapă în sos debere

Big Ted Burger - 420g .............................. 19 lei
chiflă de vită, sos rustic, cheddar, ceapă, salată iceberg, 
castraveți murați, bruschetă de ou, bacon, roșii, ceapă în 
sos de bere

Chicken Burger - 380g .............................. 16 lei
schnitzel, cheddar, sos rustic, ceapă, roșii, castraveți 
murați, salată iceberg, ceapă în sos de bere

Orso Burger - 250g .................................... 15 lei
chiflă de porc, sos roze, salată verde, roșii, cașcaval

Preparate din carne de puiPreparate din carne de pui
Piept de pui cu piper verde - 350g  ....... 25 lei
piept de pui, piper verde, smântână
Piept de pui cu gorgonzola - 350g  ........ 29 lei
piept de pui, gorgonzola, smântână
Petto di pollo all limone - 350g  ............. 25 lei
piept de pui, unt, lămâie, smântână
Petto di pollo ai funghi - 350g  .............. 26 lei
piept de pui, unt, usturoi, smântână, ciuperci
Șnițel de pui - 220g.................................. 25 lei
piept de pui cu ou învelit în crustă de pesmet
Petto di pollo alla griglia - 250g............. 23 lei
piept de pui pane, dressing rose
Fâșii de pui crocante - 350g.................... 26 lei
fâșii din piept de pui, pesmet, cartofi prăjiți, sos rustic
Aripioare picante - 350g......................... 22 lei
piept de pui, cartofi prăjiți, sos rustic

Ceafă la grătar - 250g ............................. 24 lei
Ceafă cu sos ciuperci, usturoi,smântână 350g.. 29 lei
Cotlet la grătar - 250g .............................. 25 lei
Cotlet cu sos ciuperci, usturoi,smântână 350g...29 lei
Tochitură bucovineană - 480g ................. 34 lei
carne de porc, carnați tradiționali, ou prăjit, brânză de 
burduf, mămăligă, mix de murături

Urs de mămăligă - 400g .......................... 29 lei
tochitură, balmuș, brânză de oaie, mămăligă

Orez simplu 200g .......................................7 lei
Orez special 200g (fidea, piper negru, vin alb)...8 lei
Orez cu unt și parmezan 200g................ 12 lei
Orez cu ciuperci  200g ............................ 12 lei
Cartofi prăjiți/la cuptor 200g ................ 7 lei
Cartofi prăjiți rustici condimentați 200g ..... 9 lei
Cartofi țigănești la cuptor 200g ............ 12 lei
Salată de roșii,castraveți,ceapă 150g...... 7 lei
Salată de varză cu roșii 150g ................. 6 lei
Salată de murături  200g ........................ 7 lei
Salată de varză 200g .............................. 6 lei

Orso Bruno ............................................. 25 lei
salată mixtă, mozzarella, porumb, morcov, ceapă, ton

Salată de post ........................................ 26 lei
salată mixtă, ardei, castraveți, roșii, porumb, ceapă, 
măsline, morcov, mix de semințe

Romana ................................................... 25 lei
salată mixtă, ardei, roșii, șunca, castraveți, mozzarella, 
dressing de spanac, crutoane

Pollo con patate fritte ............................ 25 lei
salată mixtă, cartofi prăjiți, pui la grătar, bacon, 
măsline, morcov, sos roz

Pollo light ................................................ 25 lei
salată mixtă, pui la grătar, castraveți, fetta, roșii uscate 
în ulei, mix de semințe, crutoane, tzatziki

Italy ......................................................... 28 lei
salată mixtă, rucola, prociutto crudo, parmezan, roșii 
cherry, crutoane

GarnituriGarnituri

Salate (400g/500g)Salate (400g/500g)

Preparate din carne porcPreparate din carne porc



,

tel. livrări:
0230 561 807; 0742 188 538

De la noi vine pizza!

00 00
(orar livrări 11 -22 )

Meniul zilei - 22 leiMeniul zilei - 22 lei
00 00(valabil de luni - vineri între 12 -16 )00 00(valabil de luni - vineri între 12 -16 )

oferte
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Adaugă la orice BURGER comandat 6 lei și ai inclus 
cartofi, sos și o doză.

oferte valabile - 15 octombrie - 15 decembrie 2021

Notă: cei 14 alergeni alimentari:
Gluten, crustacee, moluşte, peşte, alune, migdale, 

lupin, alune de copac, soia, ouă,
 lapte, ţelină, muştar, susan, dioxid sulf

Notă! Verificați produsele ce conțin alergeni înainte de a comanda.

Mic dejunMic dejun
Omletă - 250g .............................................. 18 lei
cu șuncă și ciuperci, salată verde, roșii, pâine

Omletă - 250g ............................................. 18 lei
cu cașcaval, salată verde, roșii, pâine

Italian breakfast - 300g ......................,...... 19 lei
ochiuri, prosciutto crudo, parmezan, rucola, roșii cherry

Bruscheta roșii - 220g ........................,....... 16 lei
pâine, roșii, ulei de măsline cu usturoi, pătrunjel

Bruscheta cu brânză - 220g ..................... 20 lei
pâine, mozzarella, gouda, gorgonzola

PeștePește

CiorbeCiorbe
Ciorbă rădăuţeană - 80g/40g/250g ..... 15 lei

Ciorbă de burtă - 80g/40g/260g ........... 15 lei

Ciorbă de văcuță - 80g/40g/250g ..........15 lei

Păstrăv la grătar 400g........................................26 lei

Păstrăv la grătar sos de lămâie 400g............. 29 lei

Păstrăv la grătar cu mămăligă și smântană 400g..30 lei

Somon în sos de lămâie 400g............................ 39 lei

DeserturiDeserturi
Cheesecake cudulceață de fructe pădure- 220g.. 15 lei
Lava cake - 200g .......................................... 17 lei
cu înghețată de vanilie (20 min. timp de preparare)

Tiramisu - 200g .............................................. 15 lei
pișcot, mascarpone, cafea, esență de migdale

Clătite cu dulceață și frișcă- 220g .......... 14 lei
Clătite cu finetti și banane - 220g ........... 15 lei
Papanași cu dulceață și smântână - 280g .... 17 lei
Înghețată 1/2/3 sortimente.....6 lei/11 lei/14 lei
Profiterol 300g .......................................... 18 lei

Pâinea, ardeiul sunt incluse în preţ !

*Dulcețurile sunt preparate după rețeta noastră proprie

În conformitate cu Ordinul nr. 183/2016 a Autorității  Naționale pentru  
Protecția Consumatorilor, vă informăm că pentru realizarea  preparatelor 

din meniu, folosim următoarele produse decongelate:

- carne crudă (pasăre, porc, vită, curcan, vânat, etc.)

- pește crud (păstrăv, șalău, somon, crap etc.)

- ardei, gogoșari, broccoli, spanac - în extrasezon

- ciuperci de pădure (hribi, gălbiori) - în extrasezon

- fructe de pădure - în extrasezon

FocacciaFocaccia
Focaccia cu parmezan 200g..................... 14 lei
Focaccia cu oregano 200g.......................... 7 lei
Focaccia cu rozmarin și sare 200g...................8 lei
Focaccia machiata 380g........................... 20 lei
sos de roșii, ardei, salam picant, șuncă, mozzarella

Focaccia e rucola 350g........................... 26 lei
roșii cherry, mozzarella, prosciutto crudo, salată verde, 
ulei de măsline, rucola, parmezan

Focaccia cu prosciutto crudo 400g........ 23 lei
Focaccia cu semințe de susan 250g.......... 9 lei 
Focaccia cu mix de semințe 250g............. 10 lei

Penne pomodoro basilico - 400g ............ 23 lei
sos de roșii, busuioc, ulei de măsline, usturoi

Spaghetti aglia olio - 400g ...................... 29 lei
ulei de măsline, usturoi, chilli, pătrunjel

Spaghetti carbonara - 400g ................... 26 lei
bacon, smântână, ou, parmezan, piper

Penne ai formaggi - 400g ........................ 28 lei
patru sortimente de brânză, smântână

Tagliatele bolognese - 400g ...................... 26 lei
carne tocată de vită, mix de legume, sos de roșii

Penne arabiata - 400g ............................. 23 lei
sos de roșii, măsline, chilli, ulei de măsline, busuioc

Rigatoni bolognese la cuptor - 400g ....... 29 lei
smântână, sos, mozzarella, parmezan, șuncă, ciuperci

Pene contadina - 400g ............................ 26 lei
ardei, ciuperci, vinete, dovlecei, ceapă, sos de roșii, busuioc

PastePaste
Tagliatele, spaghete, penne tortelini, rigatoni
Tortelini, tagliatele și gnochi sunt făcute de casă

Sosuri și dressing (90g)Sosuri și dressing (90g)

Smântână ................................................. 3,5 lei
Sos de roșii dulce / picant ....................... 3 lei
Sos roze ....................................................... 3 lei
Sos rustic ..................................................... 4 lei
Sos barbeque ............................................ 3,5 lei
Ketchup ........................................................ 3 lei
Maioneză simplă /cu usturoi .......2,5 lei/ 3 lei
Sos usturoi ................................................ 2,5 lei
Tzatziki ......................................................... 3 lei

 (cola, fanta, sprite, apă minerală/plată 0,5l)
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La fiecare PIZZA comandată vă oferim GRATUIT 
o BĂUTURĂ RĂCORITOARE 330 ml / APĂ (500 ml)


