
Meniu



Tigaia bucătarului
Pui, mușchi file, ciolan afumat, 

ciuperci, ceapă, ardei

The chef’s pan dish
chicken, filet tenderloin, smoked 

pork bone, mushrooms,
 onion, bell pepper

27 lei 400 g

Conform Regulamentului CE 1169/2011,următoarele produse sunt alergene:

Gluten și produse derivate
Ouă și produse derivate
Arahide și produse derivate
Soia și produse derivate
Ţelină și produse derivate
Lapte și produse derivate (inclusiv 
lactoză)
Migdale, alune de pădure, nuci și fistic
Seminţe de susan și produse derivate
Ingredientele alergene sunt subliniate. Consultaţi cu atenţie lista din Meniu,pentru a evita eventualele reacţii alergice.



specialitati 

la popas

Specials for
     your halt 

Tigaia bucătarului
Pui, mușchi file, ciolan afumat, 

ciuperci, ceapă, ardei

The chef’s pan dish
chicken, filet tenderloin, smoked 

pork bone, mushrooms,
 onion, bell pepper

27 lei 400 g



Ceaunul bunicii  
Pulpă vițel, legume proaspete, 
sos tomat. (Servit la ceaun pentru 
2 persoane)

Grandmother’s cast 
iron kettle dish
Veal gammon, fresh vegetables, 
tomato sauce (served in the cast iron 
kettle for 2 people)

56 lei 800 g

Traista ciobanului  
cu garnitură de cartofi ciobănești și sos de brânză 
Afumătură, ciuperci, ardei, ceapă, cașcaval

The shepherd’s bag
with a shepherd-style potatoes garnish and cheese sauce, 
Smoked meat, mushrooms, bell pepper, onion, abbey 
cheese

32 lei 400 g

Coastă afumată la jar 
cu garnitură de cartofi copți, costiță 
afumată, inele de ceapă, sosul casei

Embers-smoked rib
with a transylvanian german-style potato garnish,
smoked chops, onion rings, our own dressing

45 lei 400/200/50 g

Cotlet Dracula la jar
Cartofi săsești, sos picant

‘Dracula’ embers-cooked filet
Transylvanian german-style potatoes, spicy sauce

35 lei 260/200 g



Platou Transilvania  
(Pentru 4 persoane): Ceafă, cotlet, ciolan afumat, 
pulpă de pui, 4 mici,  cârnaț de casă, cartofi 
prajiți, legume sote, salată de muraturi, sosul 
casei

‘Transylvania’ platter 
(for 4 people): pork neck, pork filet, smoked pork 
bone, chicken calf, 4 meat rolls, homemade sausage, 
french fries, sautéed vegetables, pickle salad, our 
own sauce

123 lei 1200 g

Platou haiducesc
(pentru 2 persoane): Ceafă, pulpă 

de pui, cârnaț de casă, mititei, 
cartofi prăjiți, cașcaval pane, 
salată de varză, sosul casei. 

The outlaw’s platter 
(for 2 people): pork neck, chicken 

calf, homemade sausage, meat rolls, 
french fries, breadcrumbs-coated 

abbey cheese, cabbage salad, our 
own sauce

65 lei 800 g



Burger Transilvania 
Carne de vită, brânză cedar, cartofi aurii, 

salată verde, ceapă, ardei, sosul casei

‘Transylvania’ burger
beef, cheddar cheese, roasted potatoes, 

lettuce, onion, bell pepper, 
Our own sauce

32 lei 400 g



Mic dejunBreakfastCașcaval la capac 
Cașcaval, unt, ceapă, murături.

Braised abbey cheese
abbey cheese, butter, onion, pickles

19 lei 280 g 



Pastă de jumări cu ceapă roșie
Red onion pork rind paste

14 lei 300 g

Platou tradițional
(pentru 2 persoane): Slănină, 
jumări, cârnaț uscat, zacuscă, 
brânză de burduf, telemea, 
ceapă roșie, murături   

Traditional platter 
(for 2 people): lard, pork rinds, 
dried sausage, zakuska, salted 
mutton cheese, brined cheese, 
red onion, pickles

37 lei 700 g 

Mic dejun țărănesc 
Slănină, cârnaț, kaizer, brânză de burduf, 
telemea, roșii, castraveți, ceapă roșie

Rustic breakfast
lard, sausage, bacon lardon, salted mutton 
cheese, brined cheese, tomatoes, cucumbers, red 
onion

28 lei 400 g 

Zacuscă
Zakuska
12 lei 300 g

Unt și gem 
Butter and jam

10 lei 50/50 g



Omletă Dracula
3 Ouă, afumătură, cașcaval, legume, sos picant

‘Dracula’ omelette
3 eggs, smoked meat, abbey cheese, vegetables, spicy sauce

21 lei 300 g 

Omletă cu șuncă și cașcaval 
Ham & abbey cheese omelette 
19 lei (3 ouă) 300 g /(3 eggs)

Omletă simplă 
Plain omelette
8 lei 3 Ouă

Ochiuri simple 
Plain fried eggs

8 lei 3 Ouă

Omletă cu slănină și cârnați 
Lard & sausage omelette 

(3 ouă + murături) / (3 eggs + pickles)

21 lei 300 g



salate  

aperitiv

Salads



Salată cu ton  
Ton, salată verde, măsline, roșii, 
ceapă roșie, porumb, lămâie

Tuna salad
tuna, lettuce, olives, tomatoes, 
red onion, corn, lemon

25 lei 500 g

Salată Transilvania  
Piept de pui grill, crutoane, cașcaval, 
salată, iceberg, roșii, castraveți, 
măsline, ardei

‘Transylvania’ salad
grilled chicken breast, croutons, abbey 
cheese, iceberg lettuce, tomatoes, 
cucumbers, olives, bell pepper

25 lei 500 g

Salată cu telemea  
Telemea, salată verde, 
măsline, roșii, castraveți

Brined cheese salad
brined cheese, lettuce, olives, 
tomatoes, cucumbers

20 lei 500 g



Ciorbă de fasole cu ciolan  
servită în pâine cu ceapă roșie

Bean & pork bone meat soup
served in a bread-made bowl and with red onion

25 lei 400/100 g 

Ciorbă de burtă 
(smântână și ardei) 

 Tripe soup 
(sour cream and bell pepper)

18 lei 300/100 g

Ciorbă de fasole 
Bean soup
10 lei 300 g  

Ciorbă de fasole cu ciolan 
Bean & pork bone meat soup
12 lei 300/80 g

supe  ciorbe 
Soups



Supă cremă 
de hribi cu crutoane  

Boletus cream soup, 
served with croutons

16 lei 300 g

Ciorbă de văcuță 
Beef soup
12 lei 300/80 g 

Supă de cocoș cu tăieței
Noodle rooster soup

12 lei 300/80 g 

Ciorbă de legume 
Vegetable soup
10 lei 300 g  

Ciorbă rădăuțeană  
Rădăuţi-specific soup
15 lei 300/80 g 



Preparate 

traditionale

Traditional Food

Tochitură bucoviniană 
(ou, telemea, mămăligă coaptă)

Bucovina-specific greaves 
(egg, brined cheese, baked polenta)

22 lei 500 g  



Pui țărănesc cu legume 
pulpă de pui crocantă , mămăligă coaptă, 

legume proaspete, sos tomat

Country-style chicken
served with vegetables, crispy chicken calf, 

baked polenta, fresh vegetables, tomato sauce

33 lei 400 g 

Ciolan de porc cu 
fasole și ceapă 

Pork bone meat, 
served with 

beans and onion
40 lei 600/150/50 g

Mămăligă la cuptor
(brânză de burduf, jumări, ou)

Oven-baked polenta 
(salted mutton cheese, pork rinds, egg)

23 lei 400 g  



Hribi sote cu 
mămăligă coaptă
Sautéed boletus, 
served with baked 
polenta
22 lei 400 g  

Tocăniță de hribi cu 
mămăligă coaptă  

Boletus served with 
baked polenta
32 lei 400 g

Mămăligă cu brânză 
de vaci și smântână 
Cottage cheese & 
sour cream polenta
18 lei 400 g 

Cârnați cu fasole și 
ceapă roșie 

Bean sausages,
served with red onion

25 lei 400 g 



PastePasta

Spaghete Carbonara
Carbonara spaghetti

22 lei 400 g 

Spaghete cu ton
Tuna spaghetti

25 lei 400 g



Meniu Crispy cu aripioare
aripioare crispy, cartofi prăjiți, sosul casei

‘Crispy menu with wings
wings, french fries, house sauce

26 lei 200/150/50 g

Snitele

Schnitzels



Șnițel pane de porc
Breadcrumbs-coated 

pork schnitzel
23 lei 200 g 

Cașcaval 
pane cu roșii

Breadcrumbs-
coated abbey 

cheese
+ tomatoes

19 lei 200/100 g  

Șnițel Transilvania (umplut)
șuncă, cartofi săsești, cașcaval, sos de hribi

‘Transylvania’ Schnitzel
ham, transylvanian german-style potatoes, abbey 
cheese, boletus sauce

32 lei 250/200/50 g 

Șnițel pane de pui
Breadcrumbs-coated 

chicken schnitzel
21 lei 200 g



Mititei 
Meat rolls
4 lei 45 g (1buc)

Ceafă de porc la jar 
Embers-cooked 

pork neck
18 lei 200 g

Pulpă de pui dezosată la jar

Embers-cooked boneless 
chicken calf
18 lei  200 g  

gratare

Grills



Coaste afumate la jar 
(cu sosul casei și ceapă roșie) 

Embers-cooked smoked ribs 
(with our own sauce and red onion)

25 lei 250 g  

Piept de pui grill
Grilled chicken breast

18 lei  200 g 

Cotlet fără os la grill
Grilled boneless filet
22 lei 200 g

Cârnați de casă la jar
Embers-cooked 

homemade sausages
19 lei 200 g 



Peste
Fish

Păstrăv la jar cu 
mămăligă coaptă 

(cu mujdei și lămâie)

Embers-cooked trout, 
served with 

baked polenta 
(with garlic dressing and lemon)

32 lei 500 g



Păstrăv la jar cu 
mămăligă coaptă 

(cu mujdei și lămâie)

Embers-cooked trout, 
served with 

baked polenta 
(with garlic dressing and lemon)

32 lei 500 g

Păstrăv prăjit (mălai) 
cu cartofi aurii

(cu mujdei și lămâie) 

(corn flour coated) 
fried trout, served with 

roasted potatoes 
(with garlic dressing and lemon)

33 lei  500 g 

File de șalău la tigaie cu 
sote de legume proaspete 

(lămâie) 

Pan-roasted pike perch, 
served with sautéed 

fresh vegetables 
(lemon)

39 lei 500 g



garnituri

Mămăligă coaptă
Baked polenta
6 lei 150 g  

Cartofi aurii
Roasted 
potatoes
5 lei 150 g 

Cartofi săsești 
(cu afumătură și ceapă) 

Transylvanian 
german-style 
potatoes 
(with smoked meat and onion)

8 lei 150 g 

Legume sote
Dovlecel, vânătă, ciuperci, 
ardei, ceapă roșie, roșii

Sautéed vegetables
marrow, egg plants, mushrooms, 
bell pepper, red onion, tomatoes

9 lei 200 g 

Garnishes



Cartofi aurii
Roasted 
potatoes
5 lei 150 g 

Iahnie de fasole
Bean stew

7 lei 150 g

Cartofi prăjiți
French fries

5 lei 150 g

Sote de ciuperci
Sautéed mushrooms
9 lei 150 g

Cartofi ciobănești
serviți cu telemea și sos de brânză

Shepherd’s style potatoes 
served with brined cheese and cheese sauce

10 lei 200 g 

Cartofi săsești 
(cu afumătură și ceapă) 

Transylvanian 
german-style 
potatoes 
(with smoked meat and onion)

8 lei 150 g 



Salate
Salată de roșii
Tomato salad
6 lei 150 g

Salată de vară
Summer salad

7 lei 150 g

Salată de 
ceapă roșie
Red onion
salad
4 lei 150 g

Salată de 
ardei copt
Baked bell 

pepper / 
capsicum

9 lei 150 g 

Salată 
de murături
Pickle salad
6 lei 150 g

Salată de varză
Cabbage salad
4 lei 150 g 

Salads



Sosuri

Telemea
Brined cheese
6 lei 60 g 

Smântână
Sour cream
6 lei 60 g

Sosul casei
Our own 

sauce /dressing
6 lei  60 g 

Sos calypso
‘Calypso’ 

sauce
6 lei  60 g

Sos de hribi
Boletus sauce

8 lei 60 g

Muștar
Mustard
3 lei 60 g

Ketchup 
Ketchup
3 lei 60 g

Mujdei
Garlic dressing

5 lei  60 g

Sos de brânză
Cheese sauce
5 lei  60 g

Sos Dracula
‘Dracula’ sauce
6 lei  60 g 

(picant) (spicy)

Sauces



Desert
ceva bun

 la popasDessert

Înghețată asortată

Assorted ice cream

12 lei  150 g 

Clătite săsești
Brânză de vaci și stafide (gratinate)

Transylvanian german-
style pancakes 
cottage cheese and raisins 
(gratinated pancakes)

16 lei  350 g 



Clătite cu dulceață 
Jam pancakes
9 lei  2 Buc 

Clătite Transilvania
Miere de albine, nucă 

‘Transylvania’ pancakes
honey, walnut

15 lei  200 g

Clătite cu ciocolată 
Chocolate pancakes

10 lei  2 Buc 

Papanași tradiționali
Traditional romanian doughnuts
11 lei  200/50/50 g 

Prăjitură cu mere
Apple pie
12 lei  1 Buc 

Desertul casei
Prăjitură cu măr, înghețată, sos de vanilie

Our own dessert
apple pie, icecream, vanilla sauce

15 lei  300 g



1. Espresso simplu 7 ml                     5 lei
2. Espresso dublu 14 ml                    10 lei
3. Espresso decofeinizat 7 ml              6 lei
4. Cafea cu lapte 7 ml                        6 lei
5. Cappuccino 7 ml                          7 lei
6. Caffe Latte 7 ml                            7 lei
7. Ciocolată caldă 200 ml                    7 lei
8. Ceai verde cu miere 200 ml               7 lei
9. Ceai negru cu miere 200 ml              7 lei
10. Ceai de fructe cu miere 200 ml         7 lei
11. Lapte 20 ml                               1 leu
12. Miere la plic 1 buc                       1 leu

cafea și ceaiCoffee and tea



1. Coca-Cola doză 330 ml                               6 lei
2. Fanta doză 330 ml                                    6 lei
3. Sprite doză 330 ml                                    6 lei
4. Schweppes sticlă 250 ml                             7 lei
5. Bitter Lemon sticlă 250 ml                           7 lei
6. Kinley sticlă 250 ml                                    7 lei
8. Nectar de portocale sticlă 250 ml                  8 lei
9. Nectar de pere sticlă 250 ml                         8 lei
10. Nectar de piersici sticlă 250 ml                   8 lei
11. Nestea lămâie sticlă 250 ml                       8 lei
12. Apă minerală Dorna sticlă 500 ml                5 lei
13. Apă plată Izvorul Alb sticlă 500 ml              5 lei
14. Apă minerală litru sticlă 1000 ml                  6 lei
15. Fresh de portocale/Grapefruit 300 ml      12 lei
16. Suc Santal sticlă 1000 ml                          16 lei
17. Limonadă cu fructe 400 ml                    12 lei

băuturi răcoritoareRefreshments



bere Beer
1. Corona sticlă 0,33 l                             12 lei
2. Grolsch sticlă 0,5 l                             10 lei
3. Peroni sticlă 0,5 l                               10 lei
4. Stella Artois fără alcool sticlă 0,5 l         10 lei
5. Stella Artois sticlă 0,5 l                        10 lei
6. Ursus cu lămâie sticlă 0,5 l                     8 lei
7. Ursus fără alcool sticlă 0,5 l                    8 lei
8. Ursus Premium sticlă 0,5 l                     8 lei
9. Ursus doză 0,5 l                                  8 lei
10. Timișoreana doză 0,5 l                        7 lei
11. Timișoreana sticlă 0,5 l                        7 lei

cognac & 
1. Remy Martin VSOP 40% alc. 50 ml             25 lei
2. Courvoisier VSOP 40% alc. 50 ml              28 lei
3. Martell VSOP 40% alc. 50 ml                   25 lei
4. Jidvei 42% alc. 50 ml                              10 lei
5. Miorița 42% alc. 50 ml                            10 lei
6. Metaxa 5* 40% alc. 50 ml                          8 lei
7. Alexandrion 5* 40% alc. 50 ml                   7 lei
8. Alexandrion 7* 40% alc. 50 ml                   8 lei

Brandy



whisky
1. Johnnie Walker 40% alc. 50 ml                   8 lei
2. Ballantines 40% alc. 50 ml                        9 lei
3. J&B 40% alc. 50 ml                                  9 lei
4. Jack Daniel’s 40% alc. 50 ml                    12 lei
5. Chivas Regal 40% alc. 50 ml                    16 lei

vodka & 
1. Stalinskaya 40% alc. 50 ml                        6 lei
2. Smirnoff 40% alc. 50 ml                           8 lei
3. Finlandia 40% alc. 50 ml                           8 lei
4. Absolut 40% alc. 50 ml                             8 lei
5. Beluga 40% alc. 50 ml                            22 lei
6. Wembley 40% alc. 50 ml                           7 lei

liqueur& 
1. Baileys 17% alc. 50 ml                            10 lei
2. Sheridan’s 15,5% alc. 50 ml                      14 lei
3. Campari 28,5% alc. 50 ml                         12 lei
4. Unicum 35% alc. 50 ml                           10 lei

vermouth
1. Martini Bianco 16% alc. 50 ml                    5 lei
2. Martini Rosso 16% alc. 50 ml                     5 lei
3. Angelli Cherry 16% alc. 50 ml                     4 lei

Bitter

Gin



digestive
1. Jagermeister 35% alc. 50 ml                      9 lei
2. Țuică de prune 35% alc. 50 ml                    6 lei

vin la carafă Table wine    
Crama Recaș
1. Fetească Regală alb demisec 12% alc. 250 ml     7,5 lei
2. Rose demidulce 12% alc. 500 ml                     15 lei 
3. Cabernet Sauvignon  . . . . . . . . . 30 lei 
       roșu demisec 12% alc. 1000 ml

4. Merlot roșu demisec 12% alc. 1000 ml                30 lei

vin
  crama cotnari
1. Grasă de Cotnari 12% alc. 750 ml               25 lei
2. Tămăioasă Românească 12% alc. 750 ml     25 lei 

  crama purcari
1. Alb 13% alc. 750 ml                                 65 lei
2. Roșu 13% alc. 750 ml                               75 lei
3. Rose 13% alc. 750 ml                               75 lei

  crama jidvei
1. Riesling 12% alc. 750 ml                          30 lei
2. Dry Muscat 12% alc. 750 ml                      35 lei
3. Premiat Sauvignon Blanc 12% alc. 750 ml    38 lei
4. Fetească Regală 12% alc. 750 ml                30 lei

WWine



  crama tohani
1. Sânge de Taur 12% alc. 750 ml                   25 lei

  crama segarcea
1. Domenii Rose 12% alc. 750 ml                   65 lei
2. Tămâioasă Românească 12% alc. 750 ml      80 lei
3. Cabernet Savignon 12% alc. 750 ml            86 lei

  crama recaș
1. Sole de Recaș rose demisec 12% alc. 750 ml       110 lei
2. Castel de Recaș rose demisec 12% alc. 750 ml      40 lei
3. Riesling Sec alb sec 12% alc. 750 ml               40 lei

energizante
1. Red Bull doză 250 ml                            12 lei

șampanie
1. Șampanie Angelli 12% alc. 750 ml             35 lei
2. Șampanie Brut Zarea 12% alc. 750 ml          40 lei

diverse
1. Alune prăjite 50 g                             5 lei
2. Alune la cutie Felix 140 g                   15 lei
3. Ciocolată 100 g                                  8 lei

Champagne
Others

Energy drink



www.PopasulTransilvania.ro
Rezervări: 0742 811 811
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