Gustari reci

Gustari calde

Bruschette - 150 gr...........................................11 lei
(roşii, busuioc, ulei de măsline, usturoi)
Bruschete asortate - 200 gr..............................17 lei
(roşii, prosciutto, somon afumat)
Tartar de vită - 200 gr.......................................47 lei
(muşchi de vită, pâine prăjită, unt, capere, ceapă)
Salată de vinete - 200 gr...................................17 lei
(vinete, ceapă, ulei, pâine prăjită)
Platou ardelenesc a la Caro - 250 gr.................20 lei
(telemea, caşcaval, afumătură, ceapă, roşii)

Creveţi în sos pomodoro - 250 gr......................45 lei
(creveţi, roşii, busuioc)
Mamaliguta cu brânză, smântână şi bacon - 300 gr......19 lei
(mamaliga, telemea, smântână, bacon)
Caşcaval pane cu sos tartar - 300 gr................18 lei
(caşcaval, ou, maioneză, capere)

Supe
Ciorbă de legume 400 gr...................................12 lei
Ciorbă de văcuţă 400 gr....................................14 lei
Supă cremă de ciuperci/broccoli 350 gr...........14 lei
Babgulayas 400 gr............................................18 lei
Ciorbă de burtă 400 gr......................................15 lei

Paste/Pasta
Spaghete carbonara 380gr...............................21 lei
(spaghete, bacon, ou, smântână dulce)
Spaghete Aglio Olio 280 gr...............................18 lei
(ulei de măsline, usturoi, pepperoni)
Tagliatelle panna, speck e porcini 350 gr........32 lei
(smântână dulce, speck, hribi, parmezan)
Penne quatro formaggi 300 gr..........................21 lei
(smântână dulce, caşcaval, gorgonzola, parmezan)
Tagliatelle Caro 400 gr.....................................38 lei
(ulei de măsline, usturoi, peperoni zucchini, creveţi)
Tagliatelle cu fructe de mare 400 gr................45 lei
(creveţi, calamari, carne scoica, sos roşii)
Risotto cu ciuperci de pădure şi fulgi de parmesan 370 gr.......32 lei
(orez, ciuperci de pădure, parmezan)

Salate
Salată Caesar 350 gr........................................28 lei
(salată aisberg, bacon, piept de pui, sos Caesar)
Salată de gradina cu file pui la grătar 350 gr..22 lei
(mix de salată verde, roşii, piept de pui, iaurt, mărar)
Salată grecească...............................................18 lei
(roşii, castraveti, ceapă, măsline, feta)
Salată italiană caprese cu dressing pesto de casa....22 lei
(roşii, mozarelle, sos pesto)
Mix de salată cu legume şi vită la grătar.............38 lei
(mix de salată, muşchi de vită, oţet balsamic)
Salată franceză - 350 gr....................................18 lei
(roşii, miez de nucă, gorgonzola)
Salată de varză....................................................6 lei
Salată asortată....................................................6 lei
Salată de rucola cu roşii cherry şi parmezan...15 lei

Preparate din pui

Preparate din porc

Piept de pui la grătar - 400 gr...........................25 lei
Paprikas de pui cu găluşte - 320 gr..................27 lei
(piept de pui, ceapă, ardei, boia, găluşte de faină)
Crispy din piept de pui - 400 gr.........................28 lei
(piept de pui, fulgi de porumb)
Piept de pui Kiev - 220 gr..................................19 lei
(piept de pui, unt, pătrunjel, usturoi)
Piept de pui Caro - 220 gr..................................22 lei
(piept de pui, mozarella, sos pesto, speck)

Ceafă ţigănească - 380 gr.................................27 lei
Ceafă de porc la grătar - 360 gr........................27 lei
Scăriţă de porc cu sos BBQ - 450 gr.................27 lei
Cordon Bleu - 450 gr..........................................27 lei
Platou Mixt grill a la Caro................................67 lei
(ceafă, piept, muşchi de vită, scăriţă, cârnaţ)
Sarmale cu mămăliguţă - 400 gr......................25 lei

Preparate din peşte
Preparate din vită şi raţă
Muşchi de vită cu sos de hribi/gorgonzola - 270 gr...65 lei
Muşchi de vită cu sos de ciuperci de pădure/piper verde 270 gr..65 lei
Tocăniţă de vită cu legume şi pitonci - 280 gr.....55 lei
Tagliata di manzo ruccola e grana - 250 gr......65 lei
Tagliata di manzo all rozmarino - 250 gr..........65 lei
Tagliata de raţă - 300 gr....................................45 lei
Piept de raţă cu sos de portocale - 200 gr........47 lei

Garnituri
Cartofi cu rozmarin - 200 gr................................6 lei
Cartofi aurii - 200 gr............................................6 lei
Cartofi pai - 200 gr...............................................6 lei
Legume la grătar - 200 gr..................................10 lei
Ratatouille de legume - 200 gr..........................12 lei
Spanac tras la tigaie - 200 gr..............................9 lei
Orez cu legume - 200 gr.......................................8 lei
Mămăliguţă - 200 gr............................................8 lei
Sote de ciuperci - 200 gr...................................12 lei

Păstrăv la grătar - 250 gr..................................25 lei
Dorada la cuptor - 250 gr..................................30 lei
Somon la grill cu sos de lămâie - 250 gr..........55 lei
Şalău pane cu sos de capere - 250 gr................28 lei

Desert
Fondant de ciocolată cu îngheţată de vanilie...15 lei
Cheesecake........................................................15 lei
Mix de îngheţată a la Caro................................15 lei
Papanaşii casei.................................................15 lei
Salată de fructe.................................................12 lei
Piure de castane cu sos de vişine.....................15 lei
Clătite cu gem/ciocolată/brânză dulce.............15 lei

