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GUSTĂRI / STARTERS
Calamari

220 gr.

35 lei

200 gr.

30 lei

cu salată caldă de cartoﬁ / with warm potatoe salad

Creveţi / Garlic prawns
cu roşii cherri şi usturoi / with cherry tomatoes

Salată de vinete / Mashed eggplant salad

80/80/80 gr.
humus și guacamole făcute în casă / with humus and guacamole (home made)

25 lei

Platou mediteranean / Mediterranean platter

40 lei

240 gr.

pentru 2 persoane: selecţie de mezeluri și brânzeturi
for 2 people: selection of cold cuts

Tartar de vită / Biﬅec tartare

200 gr. 39 lei
roșii uscate, capere, chips de parmezan / dried tomatoes, capers, parmesan crisps

Tartar de somon / Salmon tartare

200 gr.

36 lei

salată de avocado și castraveţi / avocado and cucumber salad

Selecţie de bruschette / Bruschetta selection

180 gr./6 buc.
proscuitto crudo cu mozarella, salsa de roșii, pastă de ton cu castraveciori
prosciutto crudo and mozarella, tomato salsa, tuna mayonnaise with cornichons

29 lei

SUPE / SOUPS
Gulaș de vită / Beef gulas

350 gr.

15 lei

350 gr.

14 lei

350 gr.

15 lei

tradiţional / traditional

Supă cremoasă de ciuperci /
Creamy mushroom soup
pâine toast cu gorgonzola / gorgonzola toasted bread

Supă pe coadă de vită / Beef tripe soup

PASTE / PASTA
Penne

330 gr.

35 lei

330 gr.

30 lei

cu gorgonzola şi nuci / with gorgonzola and walnuts

Penne

cu ton, măsline negre şi roşii cherry / with tuna, black olives and cherry tomatoes

Spaghete / Spaghetti

330 gr.

35 lei

Linguine cremoase cu homar /
Creamy lobster linguine

400 gr.

65 lei

Rigatoni

350 gr.

37 lei

cu vongole, usturoi şi pătrunjel / alle vongole with garlic and parsley

cu dorada proaspătă și roșii cherry / with fresh sea bream and cherry tomatoes

Spaghete / Spaghetti

300 gr.

25 lei

350 gr.

40 lei

330 gr.

33 lei

330 gr.

33 lei

aglio, olio e peperoncino / with garlic, oil and chili pepper

Tagliatelle
cu somon proaspăt şi broccoli / with fresh salmon and brocolli

Maccherroni
cu ragu bolognez şi taleggio / with bolognese ragout and taleggio

Tagliatelle
cu roşii, mozarella şi busuioc / with tomatoes, mozarella and basil

PASTE / PASTA
Tagliatelle

330 gr.

35 lei

330 gr.

37 lei

cu somon afumat, dovlecel şi sos alb cremos /
with smoked salmon, courgette and creamy white sauce

Tagliatelle

cu hribi proaspeţi şi sos alb cremos / with fresh porcini and creamy white sauce

Tagliatelle

330 gr.

39 lei

330 gr.

39 lei

cu creveţi, hribi şi roşii cherry în sos roze /
with prawns, porcini and cherry tomatoes in rose sauce

Spaghete / Spaghetti

cu fructe de mare şi roşii cherry pelati / seafood spaghetti with pelati cherry tomatoes

Paste în stil asiatic / Asian style pasta

330 gr.

39 lei

330 gr.

30 lei

330 gr.

45 lei

cu muşchi de vită, morcovi, broccoli şi sos asiatic /
with beef tenderloin, carrots, broccoli and asian sauce

Spaghete Carbonara / Spaghetti Carbonara
reţetă clasică (jambon şi sos alb) /
the classic recipe (smoked ham and creamy white sauce)

Risotto

cu fructe de mare şi rosii cherry pelati / seafood risotto with pelati cherry tomatoes

Risotto
cu hribi proaspeţi şi ulei de măsline / porcini risotto with olive oil

330 gr.

39 lei

PEŞTE / FRUCTE DE MARE
FISH / SEAFOOD
Tagliata de ton / Tuna tagliata

180/150 gr.

45 lei

cu roşii cherry, măsline şi rucola / with cherry tomatoes, olives and rocket

File de Monkﬁsh / Baked Monkﬁsh ﬁllet

180/180 gr.

49 lei

300 gr.

30 lei

la cuptor cu midii si legume in sos cremos cu sofran /
with mussels, vegetables and creamy saﬀron sauce

Fritto misto

tempura cu fructe de mare şi legume / seafood and vegetable tempura

Tocăniţă de baby caracatiţă / Baby octopus stew
Somon la tigaie / Pan fried salmon

350 gr.

55 lei

180/180 gr.

39 lei

cu legume şi sos de grapefruit roz / with vegetables and pink grapefruit sauce

File de biban “mediteranean” /
Mediterranean sea bass

200/230 gr.

55 lei

450 gr.

35 lei

180/180 gr.

35 lei

180/180 gr.

39 lei

cu piure de pastarnac / with parsnip puree

Scoici / Mussels
în sos de vin alb / in white wine sauce

“Fish & chips”
cu piure de mazare, cartoﬁ copţi şi sos tartar /
with peas puree, oven roasted potatoes and tartare sauce

File de şalău / Zander (pike – perch) ﬁlet
cu risotto, cimbru şi usturoi / with thyme and garlic risotto

CARNE / MEATS
Muşchiuleţ de porc / Pork tenderloin

250/350 gr.

40 lei

250/150/150 gr.

37 lei

100/180 gr.

35 lei

cu andive si sos balsamic / with endives and balsamic sauce

Piept de porc cu crusta crocanta (la cuptor) /
Oven roasted crispy pork belly
varza alba cu mazare si varza rosie calita /
with coleslaw, green peas and braised red cabbage

Costiţe de porc / Pork ribs

cu glazură de miere şi sos de soia, salată de varză şi chipsuri de cartoﬁ dulce – reţetă nouă /
honey and soy sauce glazed pork ribs with coleslaw and sweet potatoe crisps -new recipe

Ceafa tiganeasca / Gipsy style pork steaks

230/250 gr.

35 lei

300/180 gr.

50 lei

cu cartoﬁ piure / with mashed potatoes

Osso Buco tradiţional / Traditional Osso Buco

rasol de vită la cuptor cu legume / cross-cut veal shanks braised with vegetables

Cotlete de miel / Lamb chops

180/200 gr.

80 lei

marinate în ghimbir şi curcuma cu cous-cous, broccoli şi harissa /
marinated in ginger and turmeric with broccoli and harissa cous-cous

Muşchi de vită / Beef ﬁlet

180/200 gr.

75 lei

cu piure de ţelină şi sos de ciuperci / with celery puree and mushroom sauce

Steak din antricot de vită Angus /
Grilled Angus steak entrecote

480/200 gr.

cu cartoﬁ copţi, inele de ceapă crocante, salată şi sos brun /
with oven roasted potatoes, crispy onion rings, salad and brown sauce

95 lei

CARNE / MEATS
Tagliatta din muşchi de vită / Beef ﬁle tagliatta

180/150 gr.

59 lei

cu roşii cherry, rucola şi parmezan / with cherry tomatoes, rocket and parmesan cheese

Pulpă de raţă conﬁt / Conﬁt duck leg

220/150/80 gr.

40 lei

cu piure de cartoﬁ şi salată de gutui cu măr (*conﬁt: gătit încet în propria untură)
with potatoe puree and quince and apple salad (*conﬁt: cooked very slowely in it's own fat)

Piept de raţă roze / Rose duck breast

180/200 gr.

49 lei

cu piure de cartoﬁ dulci şi saute de sfeclă / with sweet potatoe puree and betroot saute

Burger de pui “home made” /
Home made chicken burger

200/150 gr.

35 lei

cu chipsuri de cartoﬁ si sos cu tarhon / with potatoe crisps and tarragon sauce

Burger de vită “home made” /
Home made beef burger

180/150 gr.

35 lei

200/200 gr.

35 lei

200/200 gr.

30 lei

cu bacon, caşcaval, cartoﬁ prăjiţi şi maioneză /
with smoked bacon, cheese, fries and mayonnaise

Piept de pui la cuptor /
Oven roasted chicken breast
cu saute din legume de sezon şi sos quatro formaggi /
with seasonal vegetables and quatro formaggi sauce

Piept de pui cu jambon
Chicken breast with smoked ham
mozarella, roşii cherry, pesto verde şi cartoﬁ prăjiţi /
mozarella, cherry tomatoes, green pesto and fries

SALATE, PREPARATE VEGANE ŞI
VEGETARIENE / SALADS, VEGAN
AND VEGETARIAN DISHES
280 gr.

35 lei

Salată Cezar / Caesar salad

200 gr.

simpla sau la alegere cu piept de pui sau creveti /

280 gr.

plain or with chicken stripes or prawns

280 gr.

20 lei
27 lei
39 lei

Salată de sfeclă marinată / Marinated beetroot salad

250 gr.

20 lei

Salată cu piept de raţă afumat /
Smoked duck breast salad
cu rodie şi sos de portocale / with pomegranate and orange sauce

cu ricotta cremoasă şi seminţe de mac / with creamy ricotta and poppy seeds

Saute de legume / Vegetables saute

150/200 gr.

25 lei

280 gr.

28 lei

cu paste din orez şi tofu / with rice pasta and tofu

Salată cu năut / Chickpea salad

quinoa, rodie, caju, valeriana, rucola şi ardei copţi /
with quinoa seeds, pomegranate, caju, valerian salad, rocket and roasted peppers

Salată “Rivo” / “Rivo” salad

280 gr.

creveţi şi scoici, salată amestec, salsa de mango cu chilli şi suc de lime /
prawns and mussels, mixed leafs, mango salsa with chilli and lime juice

35 lei

MENIU DE COPII /
CHILDREN'S MENU
Şniţel din piept de pui / Chicken schnitzel

100/100 gr.

16 lei

200 gr.

16 lei

70/120 gr.

16 lei

cu cartoﬁ piure / with mashed potatoes

Spaghete Carbonara / Spaghetti Carbonara
Fish & chips / Zander (pike – perch) ﬁle
ﬁle de şalau pane şi cartoﬁ prăjiţi / with fries

DESERTURI / DESSERTS
Tiramisu

150 gr.

19 lei

180 gr.

19 lei

250 gr.

19 lei

reţetă italiană originală / the italian original recipe

Brownie home-made / Home-made brownie
cu cremă de unt de arahide şi chipsuri speciale din ciocolată /
with peanut butter cream and special chocolate crisps

Pavlova

cu fructe şi sos de zmeură şi mentă / with fruits and raspberry & mint sauce

Cheesecake / Baked cheesecake

120/30 gr.

19 lei

cu compot de ananas şi mango / with pinneapple compote and mango

Fondant de ciocolată / Hot chocolate fondant

130/30 gr.

19 lei

120/20 gr.

19 lei

cu ragu de cireşe amare şi îngheţată de vanilie /
with sour cherry ragout and vanilla ice cream

Tartă caldă cu mere / Warm apple pie

smântână dulce şi scorţişoară / with sweet sour cream and cinnamon

Papanaşi / Cottage cheese dumplings

150 gr.
cu cremă de vanilie şi mascarpone / with vanilla and mascarpone cream

20 lei

Platou de brânzeturi / Cheese plater

28 lei

180 gr.

gorgonzola, brie, edamer, fâşii de parmezan, nuci şi fructe deshidratate /
gorgonzola, brie, edamer and parmesan stripes, walnuts and dried fruits

Îngheţată / Ice-cream

140 gr.
selecţie de îngheţată italiană (3 globuri) / italian ice-cream (3 scoops)

22 lei

GARNITURI /
SIDE DISHES
Cartoﬁ prăjiţi / Fried potatoes

150 gr.

5 lei

Piure de cartoﬁ / Mashed potatoes

150 gr.

7 lei

Saute de legume de sezon /
Seasonal vegetables saute

150 gr.

8 lei

Mix de salate / Mixed salad

150 gr.

8 lei

150 gr.

6 lei

marinate în ghimbir şi curcuma cu cous-cous, broccoli şi harissa /
marinated in ginger and turmeric with broccoli and harissa cous-cous

Salată de varză / Coleslaw

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Dacă nu primiţi bonul ﬁscal, aveţi obligaţia să-l solicitaţi.
În cazul unui refuz, aveţi dreptul de a beneﬁcia de bunul
achiziţionate sau de serviciul prestat fără plata
contravalorii acestuia.
Solicitaţi şi păstraţi bonurile ﬁscale pentru a putea
participa la extragerile lunare şi ocazionale
ale loteriei bonurilor ﬁscale.
Este interzisă înmânarea către client a altui document,
care atestă plata contravalorii bunurilor sau
serviciilor prestate, decât bonul ﬁscal.
Pentru a semnala nerespectarea obligaţiilor legale ale
operatorilor economici, puteţi apela gratuit, non-stop,
serviciul TelVerde al Ministerului Finanţelor Publice
0800.800.085.

BANI
BON
FISCAL

Aceste drepturi şi obligaţii sunt stabilite prin prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale.

VĂ RUGĂM SĂ SEMNALAŢI PERSONALULUI NOSTRU
EVENTUALELE ALERGII SAU INTOLERANŢE LA
ALIMENTE ÎN CAZ CONTRAR NU NE ASUMĂM
RESPONSABILITATEA PENTRU EVENTUALE URMĂRI
PLEASE NOTIFY OUR STAFF OF POSSIBLE ALLERGIES
OR INTOLERANCE TO FOOD OTHERWEIS WE ARE NOT
RESPONSABLE FOR ANY CONSEQUENCES
Conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 martie 2000, alergiile din alimente se pot
încadra în următoarele grupe:
1. Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu
spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) şi produse derivate.
2. Crustacee şi produse derivate.
3. Ouă şi produse derivate.
4. Peşte şi produse derivate.
5. Arahide şi produse derivate.
6. Soia şi produse derivate.
7. Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză).
8. Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus communis L.),
alune de pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia),
anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya
ilinoiesis (Wangenh) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia
excelsa), ﬁstic (Pistacia vera), nuci de macadamia şi nuci de
Quuensland (Macadamia ternifolia) şi produse derivate.
9. Ţelină şi produse derivate.
10. Muştar şi produse derivate.
11. Seminţe de susan şi produse derivate.
12. Dioxid de sulf şi sulﬁţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau
10 mg/litru.
13. Lupin şi produse derivate.
14. Moluşte şi produse derivate.

www.rivorestaurant.ro
contact@rivorestaurant.ro
Rezervări & Evenimente la telefon:
0359.444.445 şi 0770.444.445

www.facebook.com/RIVOrestaurant

