
Meniu



Bine ați venit în grădina noastră! Dorim să vă oferim o ședere cât mai plăcută, 
să vă citim dorințele dacă-am putea, să apară cafeaua pe masă exact la momen-
tul potrivit, supa aburindă  sau friptura. Vrem să vă lăsați grijile la poartă și să 

vă clătiți gândurile. 

Lucrăm cel mai bine pe comandă din timp, așa că vă rugăm să fiți prevăzători 
(sunați-ne, faceți o rezervare telefonică). Când mâncarea vine mai încet, e 
pentru că încercăm să facem porțiile cele mai bune și atmosfera cea mai plăcută. 
De aceea vă invităm să vă dăruiți acest răgaz: citiți o carte, discutați cu cei 

dragi, lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de restul. 



Smoothie de sezon      13 ron/250 ml

(lapte, banana, ou, miere, scortisoara)
Flip Banana          12 ron/250 ml

(suc kiwi, sirop menta, mar, kiwi)
Occhi Verdi           11 ron/250 ml

Limonadă            7,5 ron/250 ml

Fresh de portocale      11 ron/250 ml

Apa minerală, plată   7 ron/750 ml

Apa minerală, plată   5 ron/250 ml

Evervess            7 ron/200 ml

Pepsi              7 ron/200 ml

Prigat nectar        7 ron/250 ml
(capsuni, kiwi, pere, piersici, portocale)

Red Bull           12 ron/250 ml

Mountain Dew       7 ron/200 ml

Răcoritoare 



Ceai verde, de fructe, negru, plante   5 ron/200 ml
Cafea espresso       6 ron/30/60ml
Cappucino        7,5 ron/120 ml
Latte macchiato       7,5 ron/150 ml
Ciocolată caldă       8 ron/150 ml
Cacao cu lapte       6 ron/200 ml
Lapte cald cu scorțișoară și miere   5,5 ron/200 ml

lapte vegetal
+ 1 ron 

Calde

miere
+ 1 ron 



Pentru că suntem o locație mică și 
înconjurată de natură, uneori nu vom putea 
onora întreaga gamă a rețetelor din meniu. 
Ne scuzăm și vă cerem puțintică 
bunăvoință, fiindcă vom găsi ceva care să vă
placă cu siguranță.

Mâncarea notată cu         este vegană, 
respectiv de post. La cerere și dacă avem 
disponibil, putem inlocui brânza din alte 
rețete cu tofu.

Întrebați-ne dacă doriți ceva nou, s-ar 
putea să avem gătite rețete din afara 
meniului. Mai ales la sfârșit de săptămână, 
dacă e deschisă terasa, poate găsiți 
ceva surprize în frigider. 

Carpacio din mușchi de vită
21 ron/100gr

Carpaccio de somon
21 ron/100 gr

Carpacio de ciuperci 
(cu măsline)

13 ron/100gr/50gr

Romanească 
(telemea, roșii, ceapă)

13 ron/250gr

Caprese 
(mozarella, roșii, măsline)

13 ron/200gr

Aperitive



Dacă vă grăbiți, bruschettele sunt reco-
mandate, iar dacă foamea e mare, 
întrebați ce supă sau felul doi avem 

astăzi. 

Atentie! Toate preparatele produse în 
unitatea noastră pot conţine urme ale 
ingredientelor potenţial alergene, cum 
ar fi: gluten, crustacee şi moluşte, peşte, 
ouă, lapte şi produse lactate, soia, 
migdale, nuci, arahide, alune, ţelină, 
muştar, susan, lupin şi produse deri-
vate din acestea şi dioxid de sulf sau 

sulfiţi.  

“Dacă mai mulți dintre noi am da valoare mâncării, bucuriei și cântecului in loc
 de aurului adunat, lumea ar fi mai veselă.” J. R. R. Tolkien

Bruschette simple      8 ron/porție
(3 felii toast cu roșii, usturoi, ulei de măsline)
                   130 gr

Bruschette cu ton     15 ron/porție
(4 felii toast cu roșii, ton, ceapă)
                  180 gr 

Bruschette cu telemea și ciuperci/roșii 
(câte două felii de fiecare)    14 ron/porție
                  180 gr

Bruschette cu roșii și avocado/măsline 
(câte două de fiecare)     15 ron/porție
                  180 gr

Bruschette



Supa/ciorbă
8 - 15 ron/porție 

Plăcințele 
cu telemea
25 ron/400 gr

Primele preparate
 calde

Clătite (2 bucăți) două porții   o porție/240 - 260gr

Cu branză și mărar   35 ron    21 ron 
Cu ciuperci și cașcaval  35 ron    21 ron
Cu pui și țelină   38 ron     24 ron 
Vegane cu diverse   34 ron    21 ron



Lasagna   9 ron/100 gr/250-350gr porție

Spagahetti/tagliatelle/penne (180-250gr)
       două porții     o porție

Cu busuioc     32 ron    20 ron
Quarto formaggi    38 ron    24 ron
Carbonara    40 ron     25 ron
Ai funghi     36 ron      22 ron
Cu somon     50 ron      29 ron

Parmezan
7 ron/30 gr

“Viața  e o îmbinare între magie și paste.” Fellini

Fără gluten
+ 5 ron/2 porții

Paste



“Gătesc cu vin, uneori îl adaug chiar și mâncării.” W. C. Fields

Prețurile sunt 
pe 100 grame.

Două sau trei 
feluri de pește 
disponibile.

Păstrăv, crap ............. ......9 ron 
Șalău, păstrăv somonat...  15 ron
Biban, dorada   ............. 15 ron
Ton...................................18 ron
File de tilapia ....... ....... 10 ron
Rondele de somon  ......... 15 ron

Suplimente:
Sos de roșii..........6 ron/100gr

Sos arrabiata..........4 ron/40gr
Ulei de trufe..........5 ron/20ml

Sos mujdei.......4 ron/40gr
Sos picant cu ghimbir ...... 6 ron/50gr

Pește

Preparare
la grătar

Preparare
în vin alb 

+ 3 ron



“După ce burta e plină totul devine poezie.” Frank McCourt

la grătar 
8,5 ron/ 100 gr 

       două porții        o porție

Ficăței de pui cu mere       34 ron    21 ron /250gr
Piept de pui cu ciupercuțe    40 ron    24 ron /250gr
Piept de pui în stil Italian   46 ron     27 ron /350gr
(cu roșii, cașcaval, cartofi, ierburi aromatice)

Pui



       două porții     o porție
Cârnaț fript         35 ron   21 ron/200gr
(servit cu sos de hrean și pâine prăjită)    
Feliuțe de porc         36 ron    22 ron/250 gr
cu ghimbir și măr   
Costine/piept de porc       46 ron   27 ron/350 gr
în vin alb cu amestec mexican 

Mușchiuleț din vită la grătar  19,5 ron/100gr
Grătar ceafă/cotlet de porc           8,5 ron/100gr

Vită și porc



“Umorul ne ține în viață. Umorul și  mâncarea. 
Nu uita de mâncare. Poți trăi o săptămână fără să râzi.” Joss Whedon

Salată de vinete    14 ron/200gr 
(cu ceapă, maioneză)  
Salată din piept de pui   19,5 ron/200gr
(cu cașcaval, roșie, salată verde, măsline, sos)  
Salată energizantă    15 ron/200gr 
(avocado, morcov, salată verde, alune) 
Salată gorgonzola    21 ron/200gr 
(cu salată verde, nuci, roșie, măsline negre) 

Salate



       două porții     o porție
Ciupercute in sos alb    17 ron  12.5 ron/200gr
Cartofi cu marar si usturoi  17 ron  12,5 ron/200gr 
Piure de cartofi    14 ron  10 ron/200gr
Sos de spanac    14 ron  10 ron/200gr
Balmosul     30 ron  20 ron/200gr

Legume la gratar    11 ron/200 gr
Mămăligă   (800gr) 26 ron/(200gr) 10 ron

supliment 
pâine 

3 ron/coș

De completat 
cu...



Salate 
* de murături  5,5 ron/150gr
 (de sezon)
* de ardei copți  9 ron/150gr
 (de sezon)
* verde   7 ron/70 gr
* de varză   5,5 ron/150gr
* de roșii    6 ron/150gr

Suplimente
salam/cârnaț uscat 6 ron/50gr
slănină/bacon  3,5 ron/50gr
brânză/telemea/caș 7 ron/100gr
măsline   3,5 ron/50gr
cubulețe de ardei  3 ron/50gr
morcov/ceapă/castraveți 2,5 ron/50gr
felii ciuperci champignon 4 ron/50 gr
feliuțe avocado     5 ron/30 gr
semințe de in, susan, dovleac, floarea 
soarelui   3 ron/10gr
nuca sau arahide  3,5 ron/20gr

Sau cu ...



la comandă (înainte cu două zile minim) 
Torturi cu trei ingrediente la alegere  100 - 200 ron/tort
Prăjituri       80 - 150 ron/prăjitură 

Torturile sunt ca și cărțile: există unele noi pe care vrei să le citești 
și vechi, preferate pe care vrei să le recitești. 

Ellen Rose

Prăjitura/tortul zilei    6 - 15 ron/50 - 150 gr
Salată de fructe      10 ron/150gr
Clătite cu dulceață    20 ron/4 bucăți, 460 gr
Mere în aluat de clătite    25 ron/8 bucăți, 340 gr
cu nucă și miere 
Tort de înghețată    10 - 15 ron/100-120gr
       6 ron/50 gr

Desert



Avem întotdeauna pregătit 
câte un tort nou și inedit sau 
o prăjitură miraculoasă 
făcută cu drag, de aceea vă 
invităm să vă bucurați ochii 
și să alegeți chiar din 
frigider, sau, dacă vă e mai 
ușor, să întrebați care sunt 
recomandările noastre.

Pisicile noastre sunt jucăușe, 
pufoase, îndepărtează 
stresul, distrează copiii și ne 
bucură în fiecare zi. Mai ales, 
ele ne învață să fim locuitori 
mai buni ai planetei. 



La comandă
Cel mai bine lucrăm atunci când ne cunoaștem clienții, de aceea vă 
invităm să spuneți ce ați dori de la noi. Pentru mese organizate sau 

vacanțe, putem pregăti, după cum ne stă în putință, diverse tipuri de 
ciorbe, supe, fripturi, tocănițe, vânat, preparate vegane sau vegetariene. 

Preparatele de mai jos reprezintă câteva exemple, la cerere putem încerca 
și altele. 

Risotto cu pui, mazăre, țelină   
  19 ron/200gr
Risotto cu champignion, hribi, 
verdețuri și usturoi 
  19 ron/200gr 
Risotto cu dovleac   
  19 ron/200gr  
  (de sezon) 

Cotlet ardelenesc  
 120 ron/4 porții/250gr porția
Bruschette din mămăligă prăjită 
(ciuperci/roșii/burduf și nuci) 
 60 ron/4 porții/250gr porția
Ciorbe, supe la alegere   
 40 – 100 ron/4 porții
Sarmale (cu sau fără carne)  
 75 ron/4 porții/200gr porția



Tocăniță de soia cu ciupercuțe  
 30 ron/2 porții/200gr porție
Salată de linte (cu roșii, măsline 
verzi și negre, ardei, verdețuri) 
 30 ron/2 porții/250gr porție
Piure de conopidă cu nuci    
 18 ron/2 porții/200gr porție
Șnițele de ciuperci 
 20 ron/2 porții/150gr porție
Legume la cuptor (cartofi, 
morocvi, ceapă, ciuperci)    
 23 ron/2 porții/200gr porție

(minim 6 porții)
Supă pe fazan    14 ron/porție

Preparate pe carne de:
Fazan  18 ron/100gr
Căprioară 18 ron/100gr
Iepure sălbatic 18 ron/100gr
Mistreț  16 ron/100gr
Miel   10 ron/100gr
Ied    12 ron/100gr
Iepure  9 ron/100gr
Rață/gâscă 12 ron/100gr

Zona vegană Vânat



Evenimente

Locația noastră este potrivită pentru evenimente cu mai puține persoane: o logodnă 
oficiată în grădină, un botez până în 32 persoane (un salon) sau 50 – 60 (două 
saloane), zile de naștere sau prezentări de produse. În caz de vreme bună, putem 
organiza și un bufet suedez pentru o petrecere în aer liber. Dacă vă gândiți la un 
cadou romantic, putem pregăti o cină romanică, sau chiar un sejur cu două nopți și o 
oră exclusivitate la SPA. Acestea sunt doar câteva idei, pentru tine sau pentru 

persoanele dragi.

Oferă un 
voucher 
cadou!

Putem să oferim exclusivitate la grădină și la local dacă nu mai sunt alte persoane 
cazate. Pachetul presupune rezervarea camerelor și servirea mesei, sau plata unei 

taxe de rezervare. 

Max. 60 
persoane

Plata se poate face numerar, cu card sau tichete de vacanță Edenred sau Sodexo. 



Cazare 
Dacă dorești să te cazezi la noi, te vei putea bucura de grădină de 6000mp, iar la 
Casa Maria (doar 800m distanță), avem o altă grădină, o bibliotecă și un minispa.

La Vila Castelul Maria avem trei apartamente și o cameră (max 12 pers).
Casa Maria te primește cu 7 camere, fiecare cu baie proprie și patru dintre ele cu 
balcon (max 17 pers).

Prețurile variază în funcție de perioadă și de cameră. 
Iulie - August, prețuri între 50 euro și 65 euro. 

Noiembrie - Martie, prețuri între 40 euro și 57 euro. 

Acordăm reduceri dacă*:

E seară, trecut 
de opt?

Stai mai 
mult de 3 

nopți?

Rezervările se fac prin email (luminița@castelulmaria.ro). Se plătește un avans de 
100ron/noapte/cameră.

*exceptând sărbători legale



Povestea
 Castelului

Demult, tare demult, trăia un boier care își dorea din tot sufletul să găsească un loc în care 
fericirea, liniștea și frumusețea să locuiască împreună. Mult a mai umblat boierul, prin 
țări străine a colindat, mereu cu visul în minte a căutat învățătură în cele mai bune școli 

ale vremii.
La timpul potrivit, când era deja tobă de carte, a găsit locul fermecat într-o țară duioasă, 
la marginea unui sat înconjurat de păduri. Aici a hotărât să ridice o casă precum un 
castel,  frumoasă cum nu s-a mai văzut până atunci. Casa trebuia să fie construită numai 
din blocuri mari de piatră, ca să fie trainică și trebuia să fie cea mai înaltă din sat, așa 
cum erau și sentimentele ce avea să le adăpostească. Grădina care o înconjura trebuia să 
aibă ca prietenă natura, brazii și stejarii să nu lase să treacă relele, trandafirii să aducă 

miresme și culoare, lalelele fericire, iar livada să aducă belșug tot anul.
Boierul avea un caracter puternic și un nume la fel de puternic: Vlad. Când și-a adunat 
toate forțele visul s-a și făcut realitate și s-a ridicat această casă din piatră. Iarba a înver-
zit și din pământ copaci falnici au prins a crește. La capetele incantațiilor magice, s-au 

înălțat ziduri verzii și vii, iar la intrare, o poartă mare de fier.
Vremuri tulburi au venit. Vremuri în care himere însetate luau ceea ce era de drept a 
altora și se hrăneau cu puterea lor, vremuri pline de frică, care au făcut țara iubită să 
semene cu o închisoare. Boierul înțelept a dorit să păstreze ceea ce a clădit cu atâta dra-
goste, de aceea casa visată a lăsat-o să fie aproape la fel de înaltă ca cele din jur, pentru a 
nu fi văzută de forțele rele ce bântuiau. A împărțit din pământuri apropiaților săi pentru 
a nu stârni răutatea și invidia  acelorași forțe. A păstrat doar atât din grădină cât să se 
simtă  ocrotit și a lăsat turnul la care nu a putut renunța. Liniștea, fericirea și armonia 
s-au adăpostit aici, iar grădina a fost loc de joacă și de bucurie pentru copiii lui, apoi și 

pentru nepoți și pentru strănepoți ...



Timpul trecea și boierul cu un ochi râdea și se veselea uitându-se la minunăția ce o clădise 
și cu un ochi  plângea gândindu-se că ar fi putut fi "mult mai luminoasă și mult mai 
frumoasă". Amărăciunea l-a cuprins, și, pentru a nu o răspândi, într-o bună zi s-a stins 
lăsând totul în grija nepoților. Aceștia trebuiau s-o păzească și s-o îngrijească astfel încât 
totdeauna aici să își găsească locul cele mai nobile sentimente. Nu era lucru ușor, erau 
mulți și toți o iubeau și o doreau. Pentru ca să nu devină "mărul discordiei" urmașii au 
hotărât să o dea celui care le va îndeplini trei dorințe: să o înalțe așa cum și-ar fi dorit 
bunicul, să nu distrugă nimic, doar să sporească în frumusețe și să păstreze locul în așa 

fel încât liniștea, armonia și dragostea să nu plece niciodată.
Anii au trecut, grădina a început să crească cu bune și rele iar castelul, cum îi spuneau în 
sat, să pară trist și părăsit. Exact la timpul potrivit a apărut o fată simplă, atât de simplă 
încât doar ea putea să adeverească un vis mare, visul boierului. Ajutată de oameni 
inimoși, meșteri și cu puterea iubirii, timp de cinci ani fata a urmărit ca totul să fie așa 
cum se cerea. Nu ar fi reușit niciodată dacă un domn de pe tărâmuri latine nu ar fi venit 
cu forța lui de viață și mintea limpede, să o ghideze și să o susțină. Doar asfel Castelul 

Maria a fost, într-o bună zi, gata să primească oaspeți.
Greul abia de aici a început: oaspeții așteptau să fie serviți nu doar cu mâncăruri alese, 
dar mai ales cu liniște, frumusețe și armonie. Lucru imposibil pentru un singur om, așa 
că a fost nevoie de ajutoare. După lungi căutări a ales doar pe cei care aveau trei calități 
esențiale: inima curată, bucurie în a fi de ajutor și dorința de a deveni din ce în ce mai 

buni.
Numai împreună, uniți, puteau îndeplini dorințele celor ce le treceau pragul și se puteau 
înfrunta cu balaurul a câte trei sau șapte capete (căci himerele din vremurile de demult nu 
muriseră, ci se transformaseră în altele, noi). Locului îi mai lipsea doar un nume – un 
nume protector, dar și un simbol al creației, așa că i s-a spus Castelul Maria, atât după 

Sfânta Mamă cât și după rodul iubirii fetei și a domnului latin.
Anii au trecut cu bine și de acum, cu fiecare anotimp, grădina devine mai frumoasă. În 
ascunzișurile ei oaspeții găsesc tot mai multă liniște, și, chiar dacă la plecare fiecare ia cu 

sine din armonia ce domnește aici, aceasta sporește tot mai mult.


