
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
GUVERNUL ROMÂNIEI

 
Dacă nu primiți bonul fiscal, aveți obligația să-l solicitați.

În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de 
serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea participa la
extragerile lunare și 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 obligațiilor legale ale 
operatorilor economici, puteți apela gratuit, non-stop, 

serviciul TelVerde al Ministerului Finanțelor Publicice 0800.800.085 

 Aceste drepturi și obligații sunt stabilite prin prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici a utiliza aparatele de marcat 

electronice fiscale.



Restaurant SERGIANA
Bucătărie ardelenească
Str. Mureșenilor, Nr.28
Program: 11:00 - 00:00

restaurantsergiana@sergiana.ro
0723 294 923

Restaurant SERGIANA
Bucătărie ardelenească

Str. Zaharia Stancu, Nr.1 
(Coresi Shopping Resort)

Program: 10:00 - 22:00
restaurantsergiana.coresi@sergiana.ro

0737 267 374

NEC’S bistro & pizza
Str. Iuliu Maniu, Nr.43
Program: 10:00-00:00

necs@sergiana.ro
0728 024 202

Restaurant CEASU’ RĂU
Bucătărie românească
Str. Iuliu Maniu, Nr.56
Program: 10:00 - 00:00

restaurantceasurau@sergiana.ro
0723 297 993

Restaurant CASA TUDOR
Bucătărie românească și

internațională
Str. Avram Iancu, Nr.58
Program: 11:00 - 00:00

restaurantcasatudor@sergiana.ro
0728 830 340

SERGIANA CENTER
Centru de evenimente

B-dul. Mihail Kogălniceanu, Nr.15
0727 738 747

rezervari.evenimente@sergiana.ro
facebook.com/sergianacenter

Restaurant SUB CETATE
Bucătărie românească 

Str. Cetăţii, Nr.34,
Braşov, Râşnov

Program: 10:00 - 22:00
0721 200 017

Restaurant STÂNA TURISTICĂ
Bucătărie tradiţională 

Str. Păstorului, nr. 5, Braşov, Poiana Braşov
0726 366 147

Program: 12:00 - 00:00



Domnule dragă, află că mare cinste și bucurie ne-ai făcut când ne-ai băgat în samă. Și mai 
află că și noi te-om cinsti, că ăsta-i rostu’ nost: să ne grijim de toate, ca să te îmbucuri 
c-ai șezut în locanta noastă.

Dară ia aminte! Lasă năcazurile și nevoile la ușă, nu te așeza cu ștresu’ la masă că nu ţi-a umbla 
bine! Vinu’ și bucatele, de le-i ajuta c-o pălincă ș-o snoavă ticluită, or face trabă mai bună.
Să ai pohtă, domnule dragă, și fii încredinţat că de-or fi rumânești, ori ungurești, săsești, ori alte 
mâncăruri care de pe unde s-or aflat și le-am învăţat, la Sergiana, în chimniţa răcoroasă, toate-s
Bunătăţuri din Ardeal!

Şpeţialitatea Chimniţei

Medalion din mușchiuleț de porc, în ierburi aromate cu sos de ciuperci .............................180/200/150g
(lapte, muștar, ţelină)

Dinspre Gazda

Piept de curcan împănat cu prune uscate și sos de fructe de pădure ............................................. 180/150g
(lapte, dioxid de sulf)

Şpețialitatea Găzdaşului Şăf

Din ogradă și poiată, patru inși or luat ce le-o plăcut. Ș-acum s-apucă de mâncat!....…1000/750/550g      
Antricot de vită Angus, mușchiuleț de porc împănat cu kaizer și usturoi, aripioare de pui, cârnat tradițional de 
porc, legume la grătar, cartofi copți cu sos de smântână și usturoi, bureți murați, gogoșari murați
(lapte)

   Şpețialitățuri pe jar tomnite
    pentru Cete de Pretini croite! 

Sase pretini vor freptură de vităcurcăporc, d-apăi de unde și cum s-o baje-n gură?!...1230/1000/750g    
Mușchi de vită, ceafă și coaste de porc, piept de curcan, rotocoale de cabanos, 
ciuperci champignon la grătar, cartofi țărănești, murături asortate
(lapte)

,



Adunare de grădină cu încuscreli, învârteli, împănări și-alte lucrări .................................................... 900g
Zacuscă de bureţi, salată de vinete, fasole frecată, champignoane pané,
ceapă albă, roșii, măsline
(gluten)

Salată răsărită .............................................................................................................................................................. 200g
Salată orientală

Zacuscă cu bureţi ......................................................................................................................................................... 200g

Vineţeli tocate și-mbujorate .........................................................................................................................150/70/30g
Salată de vinete cu roșii

Fusui năcăjit, altoit cu cepuri ................................................................................................................................ 300g
Fasole frecată cu ceapă

Zamă de grădină ........................................................................................................................................................... 400g
(ţelină)

Bureţi tocăniţi, cu mălai fiert ......................................................................................................................... 300/200g
(gluten, ţelină)

Varză călită, cu mămăligă .............................................................................................................................. 300g/200g

Din grădină-s adunate, 
Puse-n blid, grijite toate, 
pentru POST, stau închinate.



Din grădină-s adunate, puse-n blid, grijite toate ............................................................................................ 900g
Zacuscă de bureți, salată de vinete, fasole frecată, champignoane pané, ceapă albă, roșii, măsline
(gluten)

Adunate de la Strâmba ș-o țârucă afumate ....................................................................................................... 900g
Cârnați țărănești uscați, mușchi țigănesc, tobă Poiana Mărului, mușchi Poiana Mărului,
pulpă Poiana Mărului, caltaboș, lebăr, slănină afumată, jumări, ceapă roșie, ardei gras, roșii

Băcița le grijește, baciu le-mpreună, cu poame, p-o doagă de le-adună....  ......................................... 650g
Telemea de vacă, caș afumat, cașcaval, caș, brânză de burduf, mere
(lapte, nucă)

Toate bune și gustoase, de la Sergiana ................................................................................................................ 900g
Ceafă de porc crud-uscată, mușchi de porc crud-uscat, pulpă de porc crud-uscată, 
salam Poiana Mărului, salam Bărdaș, ruladă din piept de porc Poiana Mărului,
mușchiuleț condimentat Poiana Mărului, ardei gras, ceapă roșie, roșie

Îi de vită, d-are-n nume un copac ș-un drac ........................................................................................200/50/200g
Biftec Tartar - mușchi de vită, castraveți murați, ou, ceapă, gogoșari murați
muștar, unt, pâine prăjită
(ouă, lapte, gluten, muștar)

Salată țărănească cu chiept de pui, dreasă cu zos cepuit cu busuioc ..................................................... 380g
Piept de pui, salată verde, roșii, ciuperci champignon, cașcaval, sos de ceapă cu busuioc
(lapte, muștar)

Salată grecească........................................................................................................................................................... 400g
Salată verde, castraveți, roșii, ardei gras, ceapă roșie, brânză feta, măsline
(lapte, gluten)

Răpezite de prin costăn și cămară, fără foc,
Ci din cuțât, în blide, puse la un loc.
Doar pe-o doagă așezate,
Să iasă GUSTĂRI, tomnite... toate!



Zamă ardelenească de ciolan afumat cu tarhon ........................................................................................ 350/60g
(țelină, lapte, ouă)

Ciorbă de burtă cu smântână .....................................................................................................................300/100/50g 
(țelină, lapte, ouă, gluten)
*burtă vită - din produs decongelat

Ciorbă de fasole cu ciolan afumat ................................................................................................................... 350/50g
(țelină)

Ciorbă de văcuță cu Angus în loc de Joiana,... că-i dusă după tărâță  .............................................. 350/50g
(țelină)

Zupă de găină cu tăiței, ca la mama acasă ...............................................................................................280/60/60g
(țelină, ouă, gluten)

Gulyas zupe .............................................................................................................................................................. 350/60g
(țelină, ouă, gluten)

Zamă de grădină ........................................................................................................................................................... 450g
(țelină)

Zãmuri, zupe, ciorbe,
Bune și fãr’ de alte vorbe ...



Salău tras în țol de cucuruz, proptit în crumpeni și vrâste verzi nemțești ...........................200/50g/200g
Filé de șalău în fulgi de porumb cu cartofi și broccoli gratinați
(pește, ouă, gluten, lapte)
*filé de șalău, broccoli - din produs decongelat 

Potcoavă de somon pe grătar ................................................................................................................................. 100g
(pește)                                                                                           *preparat cu preț de referință pentru 100g de produs finit
*somon - din produs decongelat

Păstrăv învălit și descântat pe grătar cu unt și lămâie ................................................................................. 100g
(pește, lapte)                                                                                                                               *preparat cu preţ de referinţă pentru 100g de produs finit

,

Vãru Țucă-i pădurar,
Câteodată-i și Pescar.
Și de n-o zice minciuni,
O hi și bucătar.
  De Luni!



Bulz țepenit cu pene din porc ș-alintat cu oușoare ....................................................................................... 500g
Bulz cu brânză de burduf, costiță afumată și ou
(lapte, ouă)

Mălai podobit cu clop de la stână ......................................................................................................................... 550g
Mămăliguță cu smântână și brânză de vaci
(lapte)

Un caș ș-un caval dosite prin pesmet ................................................................................................................... 200g
Cașcaval pané
(ouă, gluten, lapte )

Bureți jeruiți îndemnați cu coptură din brânză de oaie .............................................................................. 250g
Ciuperci gratinate cu brânză de oaie
(lapte)

Tocăniță de bureți cu mămăliguță ............................................................................................................... 300/200g
(lapte, gluten, țelină)

Cumetrie... la tigaie .....................................................................................................................................150/200/200g
Cârnăciori de casă, la tigaie, cu varză călită și mămăligă

Ficăței nășiți cu ceapă și paradize ................................................................................................................ 180/150g
Ficăței prăjiți cu ceapă și roșii
*ficăței - din produs decongelat

Porc afumat și-nghesuit prin mălai pripit ................................................................................................ 200/200g
Pastramă de porc cu mămăligă

Când își pune șurțu muma,
Ori e soare, ori furtună,
Ploaie-n gură și-n cap tună,
Pofte de MÂNCĂRI GĂTITE,
Tulai, numa și numa!



Berbecuț lunjit pe țol de mălai pripit .......................................................................................................... 200/200g
Pastramă de berbecuț cu mămăligă
*pastramă de berbecuț - din produs decongelat

Ceaunu’ lu’ Tușa proptit în varză și mălai ...........................................................................................400/200/200g
Cârnați de casă, coaste de porc, pulpă de porc, cu mămăligă și varză murată

Mușchiuleț de porc împletit cu afumătură, garnisit cu zos haiducesc .......................................... 200/250g
Mușchiuleț de porc, costiță afumată, sos brun cu ciuperci și legume
(gluten, țelină, dioxid de sulf)

Creier cu obraz de prețlă ș-un ochi de lămâie ............................................................................................ 160/60g
Creier pané, lămâie
(gluten, ouă)
*creier de porc - din produs decongelat

Pofta ciobanului ocărât de turmă..........................................................................................................200/100/250g
Mușchi de porc umplut cu cârnați afumați, pastramă de porc și cașcaval, sos de brânză
și sote de cartofi
(ouă, gluten)

Tocană ardelenească, cu mămăligă ......................................................................................................170/200/200g
Ceafă de porc și cârnați afumați, mămăligă, sos de smântână și morcovi 
(lapte, gluten)

Pomana lu’ Ghiță Godacu, cu mălai de la Saveta ............................................................................200/200/200g
Pomana porcului - ceafă de porc, ficat, cârnăciori, cu varză murată și mămăligă
*ficat de porc - din produs decongelat

Tochitura lu’ Chioru Haiducu  ............................................................................................................270/200/50/50g
Ceafă de porc, ficăței, cârnați afumați, ou, telemea, mămăligă
(ou, lapte, gluten, țelină, dioxid de sulf)
*ficăței - din produs decongelat



Snițel pané din mușchi de porc ............................................................................................................................. 160g
(gluten, ou)

Snițel de porc îndesat cu costiță și ciuperci, ca-n Waldstate ..................................................................... 200g
(lapte, ou, gluten)

Sarmale sulemenite cu costiță și mămăligă ......................................................................................180/120/200g

Ciolan de porc alcătuit cu fusui ..................................................................................................................... 350/250g

Ciolan bavarez cu varză .................................................................................................................................... 350/250g

Fudulii de porc, la tigaie, cu roșii și ceapă ........................................................................................................ 300g
*fudulii de porc - din produs decongelat

Îi mare, nu-i tare, îi împănat, da’ nu-i de zburat, îi șnițel din Angus închinat! ................................. 300g
Șnițel pané din pulpă de Angus
(lapte, gluten, ou)

Ca la stână tocănită, cu cepuri și cu balmoș primenită, da’ o țâră mai domnită! ...............140/250/250g
Carne de oaie, ceapă, roșii, mămăligă, telemea, cașcaval, caș proaspăt,
smântână, unt, brânză de burduf
(lapte, gluten, țelină)
*carne de oaie - din produs decongelat

Ospăț cu langsam săsesc, din Angus fecioresc...făgărășenesc ........................................................... 180/170g
Tocană de vită Angus cu legume
(gluten)

,

,



Gulaș de la Murăș cu găluște ........................................................................................................................... 150/180g
(țelină, gluten, ouă)

Limbă de vită cu măsline, însoțită cu picioci ....................................................................................200/200/250g
(gluten, țelină, soia, vin)
*limbă de vită - din produs decongelat

   
Mușchi de vită cu zos de brânze italienești topchite ............................................................................. 160/120g                     
Mușchi de vită, sos gorgonzola 
(lapte)

Mușchi de vită botezată d-engleji, dup’ un rus, Stroganoff ................................................................ 150/200g
Mușchi de vită, ciuperci, sos brun
(lapte, gluten, țelină, muștar)

Freptură de vită iuțită cu chiper verde ș-alintată-n smântână ......................................................... 150/200g
Pfeffersteak
(lapte)

Chiept de pui cu zos de brânze talienești topchite ................................................................................. 150/170g
Piept de pui cu sos gorgonzola
(lapte)

Snițel de pui săsesc ..................................................................................................................................................... 150g
(gluten, ouă, lapte)

Chiept de pui umplut și-nvălit în mantăl de prețlă ........................................................................................ 200g
Șnițel de pui umplut cu șuncă, ciuperci și cașcaval
(lapte, gluten, ou)

Aripioare de pui la ceaun și picioci sfrijiți ................................................................................................. 400/250g,

,



Ceafă de porc, în floare .............................................................................................................................................. 150g

Coaste de porc ............................................................................................................................................................... 400g
(muștar)

Mușchi de vită ......................................................................................................................................................180g
(lapte)

Mușchi de vită Angus ................................................................................................................................................. 180g
(lapte)

Cârnați Poiana Mărului ............................................................................................................................................ 150g
(lapte)

Cotlet de berbecuț ....................................................................................................................................................... 200g
*cotlet de berbecuț - din produs decongelat

Chiept de curcan la grătar ................................................................................................................................150g

Pulpă de pui jăruită, fără os.... că-i scos! .....................................................................................................160g

Piept de pui la grătar ................................................................................................................................................. 150g

Toat-ograda adunată, la bucată ori tocată, pe jăratec așezată .................................................................. 300g
Mușchi de vită, mușchiuleţ de porc, piept de pui, cabanos crud 
(lapte)

De vorghit îi vai ș-amar,
C-așa miros se rădică dupe la GRĂTAR...



Antricot fără os, Angus ............................................................................................................................................. 100g

T-Bone, Angus .............................................................................................................................................................. 100g

Mușchiuleț de porc împănat cu costiță afumată și usturoi, la grătar ..................................................... 100g

Cât e el de priceput, bucătaru’ n-o putut, 
Pune prețu, dintr-o dată, pe bucata asta toată!

Ș-atunci pune pe cântar tot ce dă la ospătar,
Cu preț pus pe... SUTAGRAM din rețetar!

Tomnituri pentru mâncăruri
Însoțite cu... GARNITURI.
Iahnie de fasole ............................................................................................................................................................ 250g

Varză călită ..................................................................................................................................................................... 250g

Picioci copți în coajă cu zos de smântână și usturoi ............................................................................. 200/100g
(lapte)

Picioci țărănești cu ceapă și costiță afumată ................................................................................................... 250g

Picioci fărâmați cu unt ............................................................................................................................................. 200g
(lapte)

Picioci sfrijiți .......................................................................................................................................................200g

Orez sârbesc .........................................................................................................................................................200g

Mălai, vârtos ori pripit  .....................................................................................................................................200g

Legume la grătar
Ciuperci, ardei gras, dovlecei ........................................................................................................................................... 250g



Salată de bureți murați ............................................................................................................................................ 180g

Salată de ardei copți ......................................................................................................................................200g

Salată de sfeclă roșie cu hrean .............................................................................................................................. 200g
(gluten, lapte)

Salată de varză murată ............................................................................................................................................ 200g

Salată asortată de vară ............................................................................................................................................. 250g

Salată verde cu lămâie ............................................................................................................................................. 250g

Salată de murături asortate ................................................................................................................................... 250g

Salată de roșii cu telemea ....................................................................................................................................... 250g
(lapte)

Salată de varză albă ................................................................................................................................................... 200g

Sălături



Mujdei ............................................................................................................................................................................... 50g

Zos de chiper verde ....................................................................................................................................................... 50g
(lapte, gluten)

Zos de smântână cu mărar și usturoi ..................................................................................................................... 50g
(lapte)

Zos de hrean..................................................................................................................................................................... 50g
(lapte, gluten)

Smântână ........................................................................................................................................................................ 50g
(lapte)

Zosuri pentru bucate podobite



Papanași rumeniți cu clop de smântână și dulceaţă ..........................................................................180/80/75g
(lapte, ouă, gluten)

Brânze dulcite, în cuptor dogorite, cu cheag de poame coperite,
Îs bune și, la un loc, în Englatera CIZCHEIC îs numite ............................................................................... 170g
Cremă de brânză, biscuiți, jeleu din fructe de pădure
(lapte, ou, gluten)
*Fructe de pădure - din produs decongelat

Plăcintă cu mere .......................................................................................................................................................... 150g
(lapte, ouă, gluten)

Clătite cu nucă, la cuptor .......................................................................................................................................... 250g
(lapte, ouă, gluten, nucă)

Clătite cu nucă și sos din cioc de Lată
Clătite cu nucă și sos de ciocolată ................................................................................................................................... 200g
(lapte, ouă, gluten, nucă)

Clătite cu dulceață de poame din pădure, 
din poame nesmintite și BIO blagoslovite! ........................................................................................................ 150g
(lapte, ouă, gluten)

Tira lu’ Misu, gătită cu Masca lu’ Pone
Tiramisu .............................................................................................................................................................................. 200g
(lapte, ouă, gluten)

Lapte-nghețat, dulcit, cu clop tunecat
Înghețată asortată .............................................................................................................................................................. 200g
(lapte, ouă, gluten, poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă)

Găluște cu prune .......................................................................................................................................................... 240g
(lapte, ouă, gluten)

Dichiseli cu țucăr, p-o formă domnască




