TRATTORIA VIVALDI

TRATTORIA VIVALDI
GUSTĂRI
Fritto misto infarinato (400 g)

45 lei

59 lei

Creveți Black Tiger, cozi de creveți, crostini,
usturoi, lămâie

Bruschette cu roșii (150 g)

13 lei

Focaccia, roșii, busuioc, usturoi

Bruschette somon fumé (150 g)

34 lei

Calamar pane servit cu sos de iaurt ș
castravete

Calamari, cozi de creveți, baby caracatiță,
midii

Creveți cu sos de unt (300 g)

Calamar pane (250 g)

Aperitiv italian pt. două persoane (440 g) 63 lei
Prosciutto crudo, salam italian, gorgonzola,
brie, parmezan, roșii cherry, măsline
kalamata, rucola

Bruschette cu prosciutto (150 g)

19 lei

Focaccia, prosciutto crudo, rucola, parmezan

25 lei

Focaccia, somon fumé, pastă de brânză,
rucola, ceapă, roșie

SALATE ANTREU
Salată cu vită (350 g)

42 lei

Mix de salată, mușchi de vită, roșii, ardei gras,
focaccia

Salată cu ton (400 g)

Mix de salată, roșii, castraveți, ardei gras,
piept de pui la grătar, dressing gorgonzola,
focaccia

29 lei

Salată iceberg, piept de pui, parmezan,
anchois, dressing Caesar, crutoane

31 lei

Salată Caesar cu somon (300 g)

34 lei

Salată iceberg, somon fumé, parmezan,
anchois, dressing Caesar, crutoane

Mix de salată, ton, porumb, ardei gras, ceapă
roșie, măsline kalamata, focaccia

Salată cu pui (350 g)

Salată Caesar cu pui (350 g)

29 lei

Salată rucola (200 g)
ucola, roșii cherry, parmezan

22 lei

TRATTORIA VIVALDI
CIORBE, SUPE, CREME
Supă de fructe de mare (300 g)

37 lei

Ciorbă de văcuță (300 g)

14 lei

Carne de vită, ardei gras, mazăre, morcovi,
țelină, roșii, borș

Ciorbă de legume (300 g)

Cremă de ciuperci (300 g)

13 lei

Ciuperci, smântână dulce, crutoane

Creveți Black Tiger, cozi de creveți, midii,
scoici, calamar, sos roșii, usturoi

Supă de pui cu tăiței (300 g)

13 lei

Piept de pui, tăiței, morcovi, țelină, ceapă

11 lei

Ardei gras, mazăre, morcovi, țelină, roșii, borș

Ardei iute (1 buc)

2 lei

RISOTTO
Risotto cu fructe de mare (300 g)

44 lei

Orez arborio, hribi, unt, parmezan, usturoi

39 lei

Orez arborio, creveți Black Tiger, cozi de
creveți, dovlecei, usturoi

Orez arborio, creveți Black Tiger, cozi de
creveți, scoici, midii, calamari, usturoi

Risotto funghi porcini (300 g)

Risotto gamberi & zucchini (300 g)

28 lei

Risotto cu pui și sparanghel (300 g)
Orez arborio, piept de pui, sparanghel,
parmezan, usturoi

28 lei

TRATTORIA VIVALDI
PASTE P OASPETE

Spaghette Carbonara (300 g)

29 lei

Paste proaspete, smântână, bacon, ou,
parmezan

Penne Quattro Formaggi (300 g)

Paste proaspete, ulei de mâsline, usturoi, ardei
iute, pâtrunjel

29 lei

Penne Alla Arrabbiatta (300 g)

23 lei

Torteloni Quattro Formaggi Al forno
(350 g)

Paste proaspete, smântână, parmezan,
gorgonzola, brie

Penne Siciliene Al forno (300 g)
Paste proaspete, bacon, piept de pui, ciuperci,
sos de roșii, smântână, parmezan, mozzarella

Tagliatelle Pesto e Pomodori (300 g)

23 lei
34 lei

Paste proaspete, ile de dorada sau ile de
biban, usturoi, ulei de măsline, roșii cherry

Spaghette în sos de hribi (300 g)

25 lei

Spaghette Frutti di Mare (350 g)

49 lei

Paste proaspete, sos de roșii, creveți Black Tiger,
cozi de creveți, calamari, scoici, carne midii

46 lei

Paste proaspete, cozi de creveți, creveți Black
Tiger, roșii cherry, usturoi, unt, busuioc proaspăt

Tagliatelle cu ile de dorada sau
ile de biban (350 g)

40 lei

Paste proaspete, smântână, hribi, ursturoi

Paste proaspete, smântână, prosciutto crudo,
parmezan

Spaghette Creveți (300 g)

23 lei

Penne proaspete, sos de roșii, roșii cherry,
usturoi, ardei iute, chilli

Focaccia, somon fumé, pastă de brânză,
rucola, ceapă, roșie

Paste proaspete, sos pesto, roșii cherry

Torteloni Prosciutto crudo (300 g)

Spaghette Aglio Olio e Pepperoncino (220 g) 22 lei

Tagliatelle Somon și sparanghel
(300 g)

Paste proaspete, smântână, somon fumé,
sparanghel, usturoi, ceapă

35 lei

39 lei

TRATTORIA VIVALDI
PIZZA
Vivaldi

35 lei

Sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo,
gorgonzola, parmezan, rucola, roșii cherry

Margherita

19 lei

Quattro Stagioni

25 lei

Quattro Formaggi

Sos de roșii, mozzarella, busuioc fresh, roșii
cherry

Prosciutto e Funghi

26 lei
29 lei

Sos de roșii, mozzarella, salam picant, chilli

Calzone

Sos pesto, mozzarella, ciuperci, măsline, ardei
gras, ceapă, porumb, roșii

Vegetariană

Sos de roșii, mozzarella, ciuperci, măsline,
ardei gras, ceapă, porumb, roșii

Țărănească

Sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon,
ciuperci, ardei gras, ceapă, măsline, roșii

31 lei

33 lei

Quatro Formaggi Speciale

37 lei

Mozzarella, gorgonzola, parmezan, brie,
bacon, roșii cuburi, usturoi, busuioc

Tonno e Cipolla

29 lei

Sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă

29 lei

Sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci

Meditareană

Sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci,
salam Chorizo, măsline

Sos alb, mozzarella, gorgonzola, parmezan,
bie

Sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci

Diavola

28 lei

Sos de roșii, mozzarella, piept de pui, ceapă,
porumb, ardei gras

Sos de roșii, mozzarella, oregano

Margherita Speciale

Pollo

35 lei

28 lei

Carnivora

34 lei

Mexicana

31 lei

Paesana

29 lei

Sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam
Chorizo, bacon, cârnați

Sos de roșii, mozzarella, salam picant, ceapă
roșie, porumb, ardei gras

Sos de roșii, mozzarella, salam, cârnați, ceapă,
ou

30 lei

Sos dulce/ sos picant/ ulei picant (50 g)

5 lei

TRATTORIA VIVALDI

EXTRA TOPPING
Ciuperci, măsline, roșii, ardei gras, porumb, ceapă (35 g)

5 lei

Șuncă, salam, bacon, piept de pui, ton, mozzarella, telemea (35 g)

6 lei

Gorgonzola, brie, parmezan, prosciutto crudo, somon fumé (35 g)

7 lei

FOCACCIA
Focaccia simplă (250 g)

10 lei

Focaccia măsline (250 g)

12 lei

Focaccia usturoi (250 g)

11 lei

Focaccia parmezan (250 g)

13 lei

Focaccia mozzarella (250 g)

12 lei

TRATTORIA VIVALDI
MAIN COURSE

Mușchi de vită la grătar (200 g)

56 lei

Mușchi de vită cu sos gorgonzola/hribi/dijon (200 g/150 g)

62 lei

Surf & Turf (300 g)

79 lei

Mușchi de vită cu creveți Black Tiger

Saltimbocca à la romana (220 g)

69 lei

Mușchi de vită învelit în prosciutto crudo

Cotlete de berbecuț la grătar (260 g)

42 lei

Pastramă de oaie cu mămăligă și mujdei (300 g/150 g)

40 lei

Mușchiuleț de porc la grătar (220 g)

27 lei

Mușchiuleț de porc cu sos mediteranean (220 g/120 g)

33 lei

Mușchiuleț de porc, roșii cherry, măsline, bacon, usturoi

Mușchiuleț de porc cu unt și cimbrișor (220 g)

30 lei

TRATTORIA VIVALDI
MAIN COURSE
Tomahawk (cotlet de porc) aromatizat la grătar (360 g)

35 lei

Coaste de porc barbeque (400 g/250 g)

45 lei

Coaste de porc barbeque servit cu carto i copți cu pastă de brânză

Coaste de porc la grătar (400 g)

32 lei

Cea ă la grătar (250 g)

24 lei

Piept de pui la grătar (250 g)

22 lei

Șnițel de pui cu semințe (270 g)

25 lei

Piept de pui cu sos de hribi/gorgonzola (220 g/120 g)

26 lei

Involtini Pui cu sos de hribi (230 g/120 g)

34 lei

Burger de vită (300 g/250 g)

35 lei

Burger de vită servit cu carto i prăjiți cu parmezan, usturoi, pătrunjel

Quessadilla de pui (380 g/250 g)
Quessadilla de pui cu carto i prăjiți cu parmezan, usturoi, pătrunjel

32 lei

TRATTORIA VIVALDI
PEȘTE ȘI F UCTE DE MARE
File de dorada (300 g)

59 lei

File de biban (300 g)

61 lei

File de somon (200 g)

48 lei

Baby caracatiță (350 g)

45 lei

Tentacule de calamar (250 g)

45 lei

Fructe de mare 1/2 persoane
(500g/1000 g)

Creveți Black Tiger (350 g)

55 lei

File de biban, tentacul de calamar, creveți Black
Tiger, baby caracatiță, preparate la grătar

SALATE
Salată asortată (150 g)

9 lei

Roșii, castraveți, ardei gras, ceapă

Salată de ardei copți (150 g)

12 lei

Salată de sfeclă cu hrean (150 g)

12 lei

Salată de varză (150 g)

7 lei

Salată de murături (150 g)

12 lei

Salată verde mixtă (150 g)

10 lei

79/158 lei

TRATTORIA VIVALDI
GARNITURI

Carto i prăjiți SteakHouse (250 g)

8 lei

Carto i la cuptor cu rozmarin (200 g)

8 lei

Orez simplu (150 g)

8 lei

Ciuperci la grătar (200 g)

10 lei

Legume la grătar (200 g)

14 lei

Carto i prăjiți cu parmezan, usturoi
și pătrunjel (250 g)

12 lei

Cartof copt cu pastă de brânză (250 g)

10 lei

Orez cu legume (200 g)

10 lei

Sparanghel sote/grătar

14 lei

SOSURI
Topping-uri
Sos de Hribi;
Sos Tzatziki;
Sos Gorgonzola;
Sos Piper Verde;
Sos Dijon;
Mujdei;
Smântână;
Sos BBQ;
Sos Sweet Chilli;
Sos Soia;
Ketchup;
Muștar;
Maioneză;
Brânză rasă;
Parmezan.

6 lei

TRATTORIA VIVALDI

DESE T

Înghețată asortată cu frișcă și topping (4 cupe)

16 lei

Clătite cu gem sau ciocolată (2 buc/ porție)

12 lei

Tort Vivaldi (150 g)

18 lei

Cheesecake cu fructe de pădure (250 g)

18 lei

Fondant de ciocolată cu înghețată de vanilie (150 g)

18 lei

Tiramisu (200 g)

18 lei

TRATTORIA VIVALDI
INFORMAȚII UTILE MENIU
În atenția persoanelor alergice:
Conform HG 751/2008, vă informăm că preparatele noastre pot conține următorii alergeni:
Gluten de grâu și produse derivate;
Țelină și produse derivate;
Ou și produse derivate;
Muștar și produse derivate;
Arahide și produse derivate;
Pește și produse derivate;
Crustacee și produse derivate;
Moluște și produse derivate;
Sul iți și produse derivate;
Semințe de susan și produse derivate;
Soia și produse derivate;
Lapte și produse derivate.
Gramajele a ișate reprezintă cantitatea în crud a materiei prime.
Restaurantul își rezervă dreptul de a schimba prețurile ără o înștiințare prealabilă.
Preparatele pot conține produse congelate.
Prețurile sunt exprimate în Lei și au TVA-ul inclus, 5 și 19%, dar nu includ serviciul
personalului.

CONTACT TRATTORIA VIVALDI

CONTACT WEST PLAZA HOTEL

TEL: 0728.842.997; 031.437.89.69
E-MAIL: o ice@trattoriavivaldi.ro
SITE: www.trattoriavivaldi.ro

TEL: 0736.632.375; 031.437.87.87
E-MAIL: o ice@hotelwestplaza.ro
SITE: www.hotelwestplaza.ro

ADRESĂ: Strada Intrarea Silistraru, nr. 10-12, Sector 6, București

