
Mâncăruri pentru 
#boiericontemporani





Este un nume cu rezonanță în istorie  
L-au purtat cu mândrie regi, împăraţi și principi din Franţa, Anglia, Spania, 

Imperiul Romano-German, România și alte părţi ale Europei.

Înseamnă om liber, om din popor 
și este echivalentul românesc al germanicului Karl.

Semnificaţia lui sfidează timpul, din anul 689 (când a fost atestat primul 
purtător al numelui-Carol Martel, regele francilor) mai departe, până la noi, 

membrii familiei Szabo, gazdele dumneavoastră la Restaurant Carol. 
Bunicul nostru, pe linie paternă 

a purtat numele acesta cu demnitate și încredere.

Szabo Carol 
un ardelean pragmatic, franc, cu o alură impunătoare și o poftă 

recunoscută pentru mâncăruri rafinate.
Și-a trăit viaţa asumat, iar pentru noi este și acum 

o sursă de inspiraţie. 
Lui îi dedicăm Restaurantul Carol 

Acest ”colţ” al Conacului Archia, cu atmosferă caldă și relaxantă, aidoma 
conacelor de odinioară reunește 3 generaţii.

Acum avem în același loc ceva care să ne amintească de bunicii pe linie 
maternă (Camera Tradiţional Românesc) 

și cei pe linie paternă (Camera Transilvan şi Restaurantul).

3 variante de meniu: românesc, unguresc și internațional

Ne bucurăm de frumusețea fiecărui sezon și pregătim feluri de 
mâncare speciale,

care vor fi disponibile într-o cantitate și pe o perioadă limitată, 
fie că este vorba de vânat, pește sau altele. 

Diversitate. Rafinament. Gusturi autentice. 
Ambient intim, de conac. Bucuria de a munci și de a servi

sunt standardele după care ne ghidăm la Restaurant Carol, în fiecare zi,  
la fel cum ar fi făcut-o și bunicul nostru!

Restaurant 

#archiaXperience   #slowlifeardelenesc   #enjoyTransylvania



GUSTĂRI RECI

Zacuscă de casă
cu telemea de oaie
Alergeni: lapte, gluten 300 g

16,00 lei

Salată de vinete
cu roșii
Alergeni: lapte, gluten 300 g

16,00 lei

Pastă de jumări de porc
cu ceapă roșie
Alergeni: lapte, gluten, muştar 300 g

22,00 lei 

Tartine de somon fume
cu cremă de brânză, avocado şi lămâie
Alergeni: lapte, gluten, muştar

200 g

34,00 lei

Brânză de capră gratinată, tartar de viţel
şi rucola
Alergeni: lapte, gluten, nuci   

250 g

35,50 lei

Platou de mezeluri vânătorești
Alergeni: lapte, gluten

200 g

27,00 lei

Platou cu porcării de Archia
Alergeni: gluten

200 g

19,00 lei
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26,00 lei

25,00 lei 

34,00 lei 

36,50 lei

37,50 lei

36,50 lei

gustări calde

Ficăţei de curcan cu ceapă
trași la tigaie cu sos de cognac şi
conopidă pane
Alergeni: lapte, gluten

Virșli de la Nea' Grigore
Alergeni: gluten, muştar

Pastramă de berbecuţ
după reţeta lui Nea' Grigore 
cu mujdei de usturoi şi verdeţuri

Ciolan de purceluș de lapte
cu fasole roşie

Tigaie picantă de creveţi
cu sos chilli şi pâine cu usturoi

Surpriza bucătarului –
un preparat cu mușchi de vită, ciuperci,
parmezan şi roșii cherry

350 g

250 g

300 g

200 g

250 g

250 g

Alergeni: gluten, muștar

Alergeni: lapte, gluten

Alergeni: gluten, crustacee

Alergeni: lapte, gluten

26,00 leiLegume gratinate la cuptor
(morcovi, ţelină, dovlecel, ardei gras),
cu cașcaval vegetal

300 g

Alergeni: ţelină, gluten
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SUPE, CIORBE

Supa Conacului
cu rasol de vită, clătită, hrean şi ardei iute

Ciorbă ţărănească de văcuţă
cu smântână şi ardei iute

Ciorbă de legume
cu smântână şi ardei iute

Ciorbă de burtă
cu smântână, ardei iute la grătar,
pâine prăjită cu bacon caramelizat şi usturoi

Ciorbă de Pitoance
cu ciuperci de pădure,  ardei iute la grătar şi smântână

Supă cremă de usturoi
cu rozmarin şi bacon caramelizat

Supă cremă
cu Ciuperci Champignon

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

18,00 lei

18,00 lei 

12,00 lei

18,00 lei

21,00 lei

18,00 lei

18,00 lei

salată de verdeţuri, piept de raţă afumat,
dressing de rodie şi muguri de pin

salată de verdeţuri, carne de pui, bacon, sparanghel, ou fiert,
dressing Dijon

Salată de verdeţuri, cocktail fructe de mare,
mix de seminţe caramelizate, dressing de grapefruit

cu legume la grill și dressing de rodii

SALATE

Salată Carol

Salată Calipso

Salată cu fructe de mare

Salată Vegetariană

Alergeni: gluten, lactate, muștar

Alergeni: gluten, lactate, muștar

Alergeni: gluten, lactate, crustacee

Alergeni: gluten

36,50 lei 

22,50 lei  

42,00 lei  

21,00 lei

350 g

350 g

350 g

350 g
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Spaghete cu roșii proaspete,
vin alb, anșoa şi parmezan

Spaghete cu fructe de mare,
sos de roşii cherry, usturoi, vin alb şi parmezan

Spaghete cu creveţi,
usturoi, ardei gras, salată iceberg şi parmezan

Spaghete Aglio, Olio e Peperoncino

Penne Carbonara

Alergeni: gluten, lactate, ou

Alergeni: gluten, lactate, crustacee

Alergeni: gluten, lactate, ou

350 g

350 g

350 g

24,00 lei

32,50 lei

31,50 lei

 

PASTE

Alergeni: gluten

Alergeni: gluten, lactate, ou

*Se pot alege paste integrale sau fără gluten

24,00 lei

26,00 lei

350 g

350 g

Biban sălbatic la grătar
cu legume la cuptor şi lămâie caramelizată

File de Somon la cuptor
cu unt de arahide, orez cu stafide şi sos de soia

Alergeni: gluten, ţelină, peşte

Alergeni: gluten, lactate, peşte, arahide, soia

38,00 lei

47,00 lei

300 g/150 g/50 g

180 g/150 g/50 g

PEȘTE
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PREPARATE lA GRĂTAR

Ceafă de porc cu os
marinată în boabe de muștar
cu cartofi copţi si sos de iaurt cu castraveţi 

Cotlet de porc cu os la grătar
cu cartofi înăbușiţi în unt şi sos de anșoa cu usturoi

Coaste de porc marinate în sos BBQ
cu mere coapte la cuptor, sos dulce-picant şi
chipsuri de cartofi

Piept de Pui la Grătar
cu piure de cartofi şi sos de legume dulce-acrișor

Mușchi de Vită la grătar
cu legume

Antricot de viţel
cu sos picant şi salată verde

Alergeni: gluten, lactate, muștar

Alergeni: gluten, anșoa, lactate

200g/150g/100g

200g/150g/100g

36,50 lei 

36,50 lei

45,00 lei
350g/150g/100g

(Carnea este macerată 17 zile în muguri de bambus şi bere,
este recomandat gătit în sânge)

15,00 lei / 100g

34,00 lei

60,00 lei

200g/150g/50g

180g/150g/100g 

Alergeni: gluten

Alergeni: gluten, lactate

Alergeni: gluten

Alergeni: gluten
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Mușchi de Cangur
sos de rodie, legume julien,
salată de rucola cu parmezan, seminţe de pin

Friptură de Struţ
în sos de soia, orez sălbatic cu stafide, julien de ou

Tigaie  Picantă de Vită
cu carne macerată, ţelină, morcov, dovlecel, ardei gras

Pulpă de curcan la cuptor
cu piure de cartofi, sfeclă confiată în unt de arahide

Ruladă de Pasăre cu Bacon,
piure de cartofi cu parmezan, sos de ciuperci de pădure

Piept de Raţă
cu mere caramelizate, chipsuri de cartofi, sos de afine

Ciolan de Berbecuţ
cu mere la grătar, cartofi cu rozmarin şi
sos de iaurt cu usturoi

Cotlet de berbecuţ
cu legume la grătar macerate în foie-gras
şi chipsuri de cartofi

Tigaie Picantă de legume
cu sos de roşii cherry şi orez natur

Risotto cu ciuperci de pădure şi
chipsuri de cartofi

130g/150g/100g

130g/150g/50g

350g

200g/150g/150g

200g/150g/100g

200g/150g/100g

300g /150g /50g

200g/150g/100g

200g/ 100g/ 100g 

200g/ 100g

84,00 lei

60,00 lei

47,00 lei 

34,00 lei 

34,00 lei

50,00 lei 

60,00 lei

65,00 lei

25,00 lei 

25,00 lei 

Alergeni: gluten, lactate, ţelină, ou

Alergeni: gluten, lactate, ou

Alergeni: gluten, lactate, ţelină

Alergeni: gluten, lactate, arahide

Alergeni: gluten, lactate, ou

Alergeni: gluten, lactate, ou

SPECIALITATEA BUCĂTARULUI

Alergeni: gluten, lactate,�ţelină

Alergeni: gluten

Alergeni: gluten, ţelină

Alergeni: gluten
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SALATE

GARNITURI

Chipsuri de cartofi
Piure de cartofi

Cartofi la cuptor 
Legume la grătar
Soté de legume

Soté de ciuperci
Orez cantonez

/150g 

/150g 

/150g

/150g 

/150g

 

/150g 

/150g 

7,00 lei

7,00 lei

8,00 lei

8,00 lei

8,00 lei

10,00 lei

10,00 lei

Salată de murături Archia

Salată mixtă

Salată de roşii cu rucola

Salată de ardei copţi

Salată de sfeclă confiată cu hrean

Salată de varză 

10,00 lei

10,00 lei

10,00 lei

8,00 lei

8,00 lei

6,00 lei

/150g 

/150g 

/150g 

/150g 

/150g 

/150g 

Alergeni: lactate 

Alergeni: lactate

Alergeni: ţelină
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DESERTURI

Tortul Conacului
cu îngheţată de fructe

Clătite gratinate la cuptor
cu brânză dulce de vacă, stafide confiate şi
cremă de vanilie

Papanași ardelenești
cu sos de smântână şi gem de afine
din Şpaiţul Conacului 

Cheesecake Carol
cu gem de afine din Şpaiţul Conacului 

Alergeni: ou, lactate, gluten

18,00 lei 

18,00 lei 

16,00 lei

16,00 lei

200 g

250 g

180 g

150 g

Alergeni: lactate

Alergeni: lactate, gluten

Alergeni: lactate, gluten
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