
food and drinks



Salată de caracatiță
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Chef’s choice

Salată de legume fripte cu
halloumi la grătar și pesto

Mix Bruschete cu pate de casă; roșii și busuioc; 
somon cu avocado și cremă de cod

Prices include VAT.  Frozen ingredients1
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Mix Bruschete cu pate de casă; roșii și busuioc; somon cu 
avocado și cremă de cod | 260 gr
Bruschetta with a mix of home made pate, tomatoes, avocado, 
salmon and fish code

Pate de casă cu castraveciori murați și
dulceață de ceapă | 200 gr
Home made patê with pickles and onion jam

Cheesecake sărat cu somon fume | 200 gr
Salt cheesecake with smoked salmon 

Salată de caracatiță | 200 gr
(mix de salată, kalamata, ananas caramelizat, praz)
Luna’s Octopus salad (lettuce, kalamata, caramel coated pineapple, 
leek)

Tapas cu prosciutto și brânză cu caise confiate și 
merișoare; chorizo cu gorgonzola și pere | 280 gr
Prosciutto tapas with cheese and candid apricots and cranberries 
with chorizo and gorgonzola and pears

Pachețele de primăvară cu sos sweet chilli | 200 gr
Spring packages with sweet chilli sauce

Platou cu brânzeturi, nuci și fructe (2 persoane) | 650 gr 
Luna’s favorite platter: cheese of various textures, mix of nuts and 
seasonal fruits

39 lei

35 lei

39 lei

59 lei

39 lei

27 lei

87 lei



Chef’s choice

Risotto cu  creveți Spaghette cu fructe de mare
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Salată de  caracatiță | 320 gr
(mix de salată, kalamata, ananas caramelizat, praz)
Luna’s Octopus salad (lettuce, kalamata, caramel coated
pineapple, leek)

Salată de legume fripte cu halloumi la grătar
și pesto | 285 gr
Most wanted: Roast veggie and Halloumi salad with Pesto dressing 

Salată cu cous cous, nuci și mix de semințe | 350 gr
Cous cous Salad with nuts & seeds mix 

Salată cu cartof dulce copt, quinoa
și baby spanac | 300 gr
Salad with baked sweet potato, quinoa and baby spinach

Salata Caesar | 320 gr
Caesar Salad 

Salată exotică fresh | 300 gr
(mix de salată, kalamata, mix de semințe, ananas 
caramelizat, portocală, praz)
Fresh exotic salad (lettuce, kalamata, caramel coated pineapple, 
leek, orange, mix seeds)

65 lei

49 lei

37 lei

41 lei

41 lei

45 lei
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Tagliatelle cu  creveți | 300 gr
Shrimp tagliatelle

Tagliatelle cu  caracatiță și sos roșu | 300 gr
Tagliatelle with octopus

Lasagna al Ragù | 300 gr

Spaghette cu fructe de mare | 330 gr
Spaghetti with seafood

Ravioli burrata cu trufe și bacon | 230 gr
Burrata ravioli with truffels and bacon

Risotto cu hribi | 340 gr
Porcini Risotto 

Risotto cu  creveți | 340 gr
Shrimp Risotto
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59 lei

65 lei

55 lei

59 lei

55 lei

65 lei

75 lei

Prețurile includ TVA.  Ingrediente congelate1



Prices include VAT.  Frozen ingredients1

Chef’s choice

Piept de rață cu piure de morcov afumat
și sos de fructe de pădure

Burger cu halloumi,
pesto și legume coapte
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75 lei

115 lei

135 lei
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72 lei
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Pulpă de rață în crustă de usturoi cu rozmarin 
și baby cartofi | 350 gr
Crusted duck confit with garlic and rosemary crust with baby potatoes

Bavetă de vițel cu piure de cartofi cu trufe sau
salată exotică fresh | 300 gr
Bavette steak and mashed potatoes with truffles or exotic fresh salad

Piept de rață cu piure de morcov afumat și sos de 
fructe de pădure | 350 gr
Duck breast with smoked mashed carrot and berries

Mușchi de vită Voronoff cu piure de cartofi sau 
salată exotică fresh | 450gr
Voronoff steak with mashed potatoes or exotic fresh salad

Caracatiță cu baby cartofi, roșii cherry 
și sparanghel | 350 gr
Octopus with baby potatoes, cherry tomatoes and asparagus

Sea bass cu cous cous | 400 gr
Sea bass with cous cous

Somon cu cremă de portocale și cous cous  | 400 gr 
Salmon in orange cream and cous cous 

Coaste de porc cu cartofi prăjiți și sos barbeque | 500 gr 
Pork ribs with french fries and barbeque sauce

Grujoane de pui cu cartofi Luna și sos de usturoi | 300 gr
Chicken breast with french fries and garlic sauce

Fritto Misto cu cartofi prăjiți și sos remoulade | 350 gr 
(cod, inele de calamari, creveți)
Fritto Misto with french fries and remoulade sauce (fish code, squid 
rings, shrimp)

Cod pane cu baby cartofi și sos remoulade  | 350 gr
Fried cod with baby potatoes and remoulade sauce

B
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Halloumi, pesto și legume coapte | 400 gr
Halloumi, Pesto and roasted vegetables

72 lei

66 lei
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Cartofi Luna cu spicy mayo | 200 gr
Luna fried potatoes

Cartofi prăjiți/ piure de cartofi | 150 gr
French fries/ mashed potatoes 

Piure de cartofi cu trufe | 150 gr
Mashed potatoes with truffles 

Legume fripte | 150 gr
Roasted vegetables

Extra creveți | 3 buc
Extra shrimps  | 3 pieces

Parmezan | 50 gr
Parmesan

Pâine cu semințe | 150 gr
Seed bread

19 lei

15 lei

19 lei

21 lei

39 lei

13 lei

6 lei

Tort de morcovi
cu fructe de pădure

Chef’s choice

Pancakes cu banane și
sirop de unt

Prețurile includ TVA.  Ingrediente congelate1
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32 lei

31 lei

28 lei

30 lei

Tort de morcovi cu fructe de pădure | 160 gr
Carrot & berries cake

Tort cu cremă de ciocolată și alune de pădure  | 160 gr
Chocolate cake with hazelnuts

Chessecake | 160 gr

Pancakes cu banane și sirop de unt | 200 gr
Banana soft pancakes in butter syrup


