
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.



Toat-ograda pe grătar şi un dar de la 
grădinar, pentru 6 oaspeţi
pui grill, antricot vită Angus, muşchiuleţ de porc, mititei, coaste de porc, cartofi
aurii, legume la grătar, sos de usturoi, sos cu smântână, sos Tudor Special, muştar
2040/1200/300g 
i.p.a.: lapte, usturoi, muştar, gluten

Un godac ş-o vrăbioară au zbughit-o pe afară,
pentru 4 oaspeţi
mititei, muşchiuleţ de porc, vrăbioară Angus, aripioare de pui prăjite, cartofi prăjiţi, 
sos Tudor special, muştar
970/750/100g
i.p.a.: muştar, usturoi, gluten

Bine aţi venit!

… Dragilor, tot ce trebuie să ştiţi este că la Casa Tudor sunteţi
întotdeauna bineveniţi. Alegeţi locul care vă place: Pe Prispă,
În Casa Mare,În Pod, ba chiar şi În Turn.



Selecţie vegetariană
Salată de vinete cu 
roşii
150/70/30g

Salată orientală
(de sezon)
300g

Varză călită cu 
mămăligă
200/200g

Cartofi gratinaţi cu 
broccoli
150g
i.p.a.: lapte
* broccoli din produs decongelat

Tocăniţă de ciuperci 
cu mămăligă
250g/200g
i.p.a.: usturoi

Zacuscă cu ciuperci
200g

Pentru cei care ţin post sau urmează o dietă fără proteină 
animală, ori pur şi simplu astăzi vor o masă fără carne, aici pot 
afla ce pot alege. Nu e cazul să răsfoiască multe pagini şi să 
aleagă dintre toate preparatele din meniu. 
Acum ajunge să dai pagina şi să găseşti o...



O vorbă întotdeauna dreaptă, atunci când e vorba de şezut 
la masă, spune că Mâncarea-i mai Bună, când Oameni 

Dragi s-adună! Aşa că, dragilor, luaţi-vă prietenii alături 
ori de câte ori vă puteţi bucura de ceva, 

iar din orice prilej de bucurie  faceţi sărbătoare. 
 Şi-n aşa împrejurare, începutul e o gustare. Rece, ori caldă, 

dar cea mai nimerită-i mare!

Gustare

Bunătăţuri de prin ogradă şi de la stână
tobă, jumări, lebăr, muşchi ţigănesc, ruladă din piept de porc, salam Chietrosu, 
cârnaţi ţărăneşti, slănină afumată, telemea de vacă, brânză de burduf, caş 
proaspăt de vacă, caş afumat, caşcaval, roşii, ceapă roşie, castraveţi, ardei gras
750/250g
i.p.a.: lapte



Salate ... înfoiate colorate, mai întregi, dar şi tocate, 
totdeauna sunt bogate. Şi gustoase toate!

Salată Cezar
crutoane, parmezan, piept de pui, salată 
iceberg, filé de anchois, dressing
350g
i.p.a.: lapte, peşte, gluten, ou

Salată grecească
brânză feta de capră, roşii, ardei gras, 
măsline, castraveţi, salată verde
350g
i.p.a.: lapte



Aperitive

Din capitolul Mările şi Oceanele lumii. Nu vă impacientaţi, cei 
ce nu înoată sunt iertaţi, iar pescarii sunt rugaţi să lase undiţa la 

garderobă.Vor fi serviţi la masă, fără îndoială. Aveţi dreptate...       
vaca nu e un mamifer marin, s-a rătăcit.

În tartarul  fără oală.

Biftec Tartar
muşchi de vită, ou, unt, ceapă, castraveţi 
muraţi, muştar, ketchup, sos worcester, 
sos pimento, pâine prăjită, pătrunjel
180/100/50g
i.p.a.: ou, lapte, gluten, muştar

Caracatiţă la grătar
tentacule de caracatiţă, lămâie
150/50g
i.p.a.: moluşte
caracatiţă/ din produs decongelat

Fritto Misto
calamar, creveţi, pulpă de midii, morcovi, 
dovlecei, ceapă, salată verde
150/150g
i.p.a.: moluşte, crustacee, gluten
calamar, creveţi, midii / din produs decongelat

Tentacule de calamar la 
tigaie
tentacule de calamar, ulei de măsline, vin alb, 
usturoi, lămâie 
150g
i.p.a.: moluşte, vin, usturoi
calamar/ din produs decongelat



Am reintegrat plevuşca, scrisă cu doi “ii” şi fără “k“! Era nervoasă de lătra, 
dar acum e mult mai bine... a promis că s-o trata la psihologul  persoanelor  
fine cu probleme şi dileme. Noi ne pregătim pentru...

Inele de calamar pané 
cu sos Tudor Special
inele de calamari, lămâie
200/50g
i.p.a.: ou, moluşte, gluten, lapte, usturoi, muştar
calamar / din produs decongelat

Hamsii împănate
150g
i.p.a.: gluten, peşte
hamsie/ din produs decongelat

Midii pané cu sos 
Tudor Special
pulpă de midii, lămâie
200/50g
i.p.a.: ou, moluşte, gluten, lapte, usturoi, muştar
pulpă de midii / din produs decongelat

Creveţi la grătar cu 
sos dulce picant
creveţi, lămâie, miere, ketchup, ardei iute
180/50g
i.p.a.: creveţi, ţelină
creveţi / din produs decongelat



SupeCiorbeCreme
... pe diverse teme ce pot fi chiar asamblate, în anume conjunctură, şi 
băgate-n gură. Sau, mă rog, pot fi sorbite. La gust, bine potrivite!

Ciorbă de burtă
100/300/50g
i.p.a.: ou, lapte, gluten, ţelină, usturoi
burtă de vită/ din produs decongelat

Supă cremă de praz şi 
cartofi cu bacon
bacon, praz, cartofi, ceapă, morcov, 
ţelină, smântână
20/380g
i.p.a.: lapte, ţelină

Supă de găină cu 
găluşte
50/70/280g
i.p.a.: gluten, ou, ţelină

Borş pescăresc
120/280g
i.p.a.: ţelină, peşte, gluten



Aţi trecut şi de această pagină şi tot nimic? Nicio pastramă? Ce-aţi spus? 
V-am citit pe buze “mamă“, dar nu-i nicio dramă...
Bucătarul, deşi de statură-i mic, e nervos...aşa... un pic, şi tocmai execută 
şuturi pentru că urmează...

Ciorbă de fasole cu 
ciolan afumat
50/350g
i.p.a.: ţelină

Ciorbă ţărănească de 
vită Angus
50/350g
i.p.a.: ţelină

Ciorbă de pui à la grec
60/340g
i.p.a.: lapte, ou, ţelină

Borş de porc
50/350g
i.p.a.: gluten, ţelină



Minuturi
... şi tigăile freamătă înveselite pentru că sunt folosite. În 

bucătărie e voie, e chiar corect, nu e un abuz, nici cuptorul 
nu-i ursuz. La nevoie. Am spus la nevoie, dar nu trebuie 

să spargeţi geamul de la hidrant! 
Aveţi dreptate, în caz de necesitate 

se poate ieşi prin spate. Of, ce discurs aberant!

Pastramă de berbecuţ 
cu mămăliguţă
200/200g
pastramă de berbecuţ/ din produs decongelat

Cârnăciori proaspeţi 
la tigaie cu 
mămăliguţă
180/200g

Mămăligă cu brânză 
de vaci şi smântână
200/200/150g
i.p.a.: lapte

Pastramă de porc cu 
mămăliguţă
200/200g
i.p.a.: usturoi



În acest punct puteţi renunţa la pălărie. Vom debarasa şi vom aduce altă 
farfurie pentru că intrăm în ...

Caşcaval pané
200g
i.p.a.: lapte, ou, gluten

Şniţel pané de porc
150g
i.p.a.: ou, gluten

Şniţel parizian de pui
150g
i.p.a.: ou, gluten

Aripioare de pui la 
ceaun, chips-uri, sos 
Tudor special
400/150g
i.p.a.: usturoi, muştar



Pescărie

... unde nu-i o ierarhie, deşi un şalău s-a deranjat, pentru că-n 
păstrăvărie, un crap lat s-a insinuat şi e mult prea degajat. Iar 

o doradă vrea un sceptru pentru că-şi zice REGALĂ... şi are 
dreptu’!

Şalău cu sos de lămâie 
şi capere cu legume 
sotate
filé de şalău, capere, lămâie, unt, morcovi 
baby, conopidă, broccoli
150/100/180g
i.p.a.: lapte, peşte, vin
file de şalău,  morcovi,  conopidă, broccoli  / din produs 
decongelat

Saramură de crap cu 
mămăligă
crap, ceapă, roşii, ardei gras, usturoi, 
ardei iute, pătrunjel, sare, ulei, mălai
150/120/200g
i.p.a.: peşte, usturoi

Doradă regală la 
grătar
260g
i.p.a.: peşte
doradă / din produs decongelat



Din oceane sau din fluvii, cu sau fără multe oase, perspective avem 
frumoase - simt cum mă petrec efluvii! - de-încântare. În continuare, 
de pe val ţintim la mal ....

Crap la grătar
150g
i.p.a.: peşte

Somon la grătar
100g
i.p.a.: peşte
somon / din produs decongelat
***Preparat cu preţ de referinţă exprimat pentru 
100g produs finit

Păstrăv la grătar
100g
i.p.a.: peşte
***Preparat cu preţ de referinţă exprimat pentru 
100g produs finit



Fel principal

Actul I e o punere în scenă a temei K MaMa, subiect de amplă 
anvergură pentru bărbaţi şi femei atunci când cineva jură:”Ca 

mama n-o să găteşti niciodată!”. Soluţie optimă, de fiecare 
dată, e mâncatul în oraş. 

Din Făgăraş, până-n Oaş.

Ciolan Odorhei cu 
varză
200/200g

Ciolan Odorhei cu 
fasole
200/200g
i.p.a.: usturoi

Fudulii de porc la 
tigaie cu roşii şi ceapă 
300g
fudulii de porc/ din produs decongelat



Pentru că nimeni n-are vină, un creier impacă porcul cu o găină. Efort mare, 
colosal, ce solicită alt... 

Creier cu ou şi ceapă
creier de porc, ou, ceapă, lămâie, pătrunjel
200g
i.p.a.: ou
creier de porc / din produs decongelat

Tocăniţă de pui cu 
mămăliguţă
carne de pui, roşii, ceapă, ardei gras, 
mălai
200/150/200g
i.p.a.: usturoi

Tochitură de porc cu 
mămăliguţă
ceafă de porc, cabanos proaspăt, kaiser, 
cârnat afumat, ou, telemea de vacă mălai, 
usturoi
250/50/200g
i.p.a.: lapte, ou, usturoi



Fel principal
... Cu spiritul său gregar, porcul pretinde că-i demnitar!

Totuşi face minuni. În farfurie, de marţi  până luni...

Medalion de porc cu 
sos picant şi cartofi 
ţărăneşti
muşchi de porc, castraveţi muraţi, ceapă, 
făină, muştar, smântână, cartofi, costiţă 
afumată, sos picant, pătrunjel verde
150/100/200g
i.p.a.: lapte, gluten, muştar

Ficăţei de pui cu 
ceapă şi roşii
180/150g
ficăţei/ din produs decongelat

Rasol de vită Angus  
cu legume şi sos de 
hrean
osso buco, morcov, ţelină, broccoli, sos de 
hrean
200/250/50g
i.p.a.: ţelină, gluten
broccoli/ din produs decongelat



Cu pas calm şi măsurat, cu glas ferm, echilibrat, gazda iese-n Prispă afar’ să 
vă cheme la...

Pfeiffer Steak cu 
legume la grătar
muşchi de vită, sos alb, vin alb, unt, piper 
verde, vinete, ardei gras, dovlecei, ciuperci
180/50/200g
i.p.a.: lapte, vin

Piept de curcan cu sos 
de mango, portocale 
şi cartofi cu broccoli 
gratinaţi
piept de curcan, cartofi, broccoli, portocale, 
mango, ulei, mentă, miere, vin alb
150/50/150g
i.p.a.: lapte, vin
cartofi, broccoli / din produs decongelat



Grătar
...aici coabitează exemplar păsăretul juvenil şi un angus insular. 

Iar curcanul cel labil îşi dă aere întruna şi susţine numai una: 
preţu-i bine socotit, dar porţia nu e controlată decât pe 

prima sută, toată! Dacă porţia e mai mare, creşte 
suma prin urmare. În mod cert e un zgârcit. Poate 

o fi neam de scoţian, din clanul Mc Curcan!

Antricot de vită 
Angus fără os
100g
i.p.a.: lapte

Vrăbioară de vită 
Angus
100g
i.p.a.: lapte

Angus T Bone Steak
100g
i.p.a.: lapte

Frigărui asortate de 
pui şi vită
piept de pui, muşchi de vită, ardei 
gras, roşie, ceapă
200g



Odată depăşit momentul cu scoţian-intransingentul, ne menţinem negreşit cap 
compasul temerar către un alt...

Piept de pui
150g

Pulpe dezosate de pui
160g

Piept de curcan
150g



Grătar
...iar, şi iar, ca-n alianţe, tot ce este 

meatmixtură se adună cu speranţe într-o nouă 
structură şi rezultă un cârnat. 

Asortat. 
La VDR însă apare, plin de stil 

şi cerând mai multă BR, un Mix Grill.

Coaste de porc
400/50g
i.p.a.: muştar, usturoi

Muşchi de vită
180g
i.p.a.: lapte

Cotlet de berbecuţ
200g
cotlet de berbecuţ/ din produs decongelat

Muşchiuleţ de porc 
împănat
150g
i.p.a.: usturoi



Muşchi de vită, fleici de porc - cu origine în York - păsăret şi mititei, ne va fi 
mult dor de ei. 
Însă ca toţi vechii buri, ne îndreptăm spre...

Cârnaţi Poiana 
Mărului
150g

Ceafă de porc
150g

Mititei cu muştar
50g
i.p.a.: muştar

Mix  grill Casa Tudor
muşchi de vită, muşchiuleţ de porc, piept 
de pui, mititei
300g
i.p.a.: lapte, muştar



Garnituri
...un cartof, doi cartofi,... nici nu ştii cum vremea’mparte 

ş-am scos unu, din şapte. Crezi că ai putea să spui că ţi-ai 
pune pofta-n cui? Cineva-şi plânge-amaru’... 

Pus la colţ, e bucătaru’. Tare rău s-a 
întristat de la atâta curăţat.

Cartofi copţi cu sos de 
smântână
200/50g
i.p.a.: lapte, usturoi

Cartofi gratinaţi cu 
broccoli
cartofi, broccoli, mozzarella
150g
i.p.a.: lapte
cartofi, broccoli / din produs decongelat

Cartofi prăjiţi
250g



Din noianul gros de coji se aude-un suspinat. Bucătaru’a gătat. Ghinionul lui! 
Continuă tura cu garnitura. Scuzaţi corect e...

Cartofi ţărăneşti
cartofi, costiţă afumată, ceapă, pătrunjel 
verde
250g

Chips-uri
150g

Legume la grătar
vinete, ardei gras, dovlecei, ciuperci 
champignon
200g



Garnituri
...şi o lume de legume. Cu figuri. În tigaie, pe grătar, cu mult 
har şi mult sonor cântă azi legume-n cor. Doar o dată dă să 

strige, proţăpită-n catalige, o mămăligă. 
N-are spor şi stă in ligă.

Iahnie de fasole
200g
i.p.a.: usturoi

Varză călită
200g

Mămăligă
200g



Cine vrea să aibă parte, lumea asta o împarte. Cu credinţă în principiu, 
nelăsând vreun loc de viciu, tot legumele se adună cu zel şi tenacitate în...

Orez sârbesc
orez, ceapă, ardei gras, morcov
200g

Piure de cartofi
cartofi, lapte, unt
200g
i.p.a.: lapte

Piure de spanac
200g
i.p.a.: lapte, usturoi
spanac / din produs decongelat



Salate
... iar prin dosuri dau să prinză loc  patru sosuri.

Verde crud, verde crud, 
de grătar mi-e dor s-aud.

Salată asortată de 
vară 
roşii, ardei gras, castraveţi, ceapă, ridichi 
(doar în perioada sezonului), salată verde
200g

Salată de ardei copţi
200g

Salată de bureţi de fag
bureţi de fag, usturoi
200g
i.p.a.: usturoi



Salată de roşii cu 
telemea
150/50g
i.p.a.: lapte

Salată de sfeclă roşie 
cu hrean
200g
i.p.a.: lapte, gluten

Salată de varză cu 
roşii
200g

Salată de varză 
murată
200g

Salată verde cu lămâie
150/50g

Sos Tudor Special 
50g
i.p.a.: usturoi, muştar

Mujdei
50g

Smântână
50g
i.p.a.: lapte

Sos de smântână cu usturoi
50g
i.p.a.: lapte, usturoi



Desert
... iar aici facem o haltă şi duios ne amintim cum a început 

povestea pe care o citim. O gustare, un minut, parca-au fost 
tare demult... papanaşi şi prăjituri, greu e, Doamne!... Cum 

să-nduri aşa torturi!

Clătite cu brânză de 
vaci şi stafide
200g
i.p.a.: lapte, ou, gluten

Clătite cu ciocolată
200g
i.p.a.: lapte, ou, gluten

Clătite cu dulceaţă
200g
i.p.a.: lapte, ou, gluten



Rima este mai săracă dacă n-o udăm îndată! Aşa că vom spune: Stop! 
Ne-ndreptăm spre alt sector, care-i foarte atrăgător. Strop, cu strop.

Îngheţată asortată
200g
i.p.a.: lapte, ou, gluten

Cremă de zahăr ars
150g
i.p.a.: lapte, ou

Papanaşi cu smântână 
şi dulceaţă
180/80/75g
i.p.a.: lapte, ou, gluten

Tiramisu
200g
i.p.a.: lapte, ou, gluten



Ca-n orice poveste, focul e-nsoţit de fum,
Iar finalul, în scrumuieră este scrum.

DUNHILL Evoque: Amber/Ivory(100’S)
DUNHILL Evoque: Platinum/Signature/Bright
DUNHILL Fine Cut :Swiss Blend/Master blend /Blonde/Bright Blend
VOGUE Clic: Bleue/Verte
VOGUE La Cigarette: Bleue/Lilas/Verte Eclat/Ivoire
KENT: Iswitch/ Iswitch 94’s
KENT Nanotek: Silver/White
KENT Flow:Blue/Blue Silver/White
KENT Core:Blue/Silver/White
KENT Core : Black 94’s/ Blue 94’s/Silver 94’s/
KENT Mode Select
KENT Mode: Blue 6mg/Silver 4mg/Iswitch 5mg
KENT Mix:Azure
KENT NEOSTIKS
PALL MALL Extra Cut:Black/Blue

preţuri maximale



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

0723 297 993

Restaurant CASA TUDOR
bucătărie românească și internațională

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

0728 830 340

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

0728 024 202

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

0723 294 923

SERGIANA CENTER
centru de evenimente

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

Program:
M-Mi: 10:00 -17:00
J-V: 10:00 - 20:00

Restaurant SUB CETATE
Str. Cetăţii, nr. 34
Braşov, Râşnov
0721 200 017

Program: 10-22:00

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

Program: 10:00 - 22:00
0737 267 374

Restaurant STÂNA TURISTICĂ
Bucătărie tradiţională 

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

Program: 12:00 - 00:00






