
 

 
 

Ciorbe Soups 
Ciorbă de burtă  Beef Tripe Soup                                            $8 
Ciorbă de perişoare  Meatball Soup                                         $6 
Ciorbă de legume  Vegetable Soup                                           $5 
 

Grătar Off the Grill  
Mititei  Romanian “Little” Sausages                                        $10         
     3 buc. serviţi cu salată, muştar şi pâine\ 3 pcs. skinless “little” 

sausages (ground pork, beef & lamb mixed with Romanian spices)  
served with salad, mustard and bread     

Pulpă de pui  Chicken Thighs                                                    $5 
      1 buc. servită cu salată şi pâine\ 1 piece served with salad and bread 
Cârnaţ de porc de casă  Homemade Pork Sausage                    $5                    
     1 buc. servit cu salată şi pâine\ 1 piece served with salad and bread 
Pastramă de porc  Pork pastrami                                            $10 
     1 buc. servită cu mămăligă sau pâine şi salată\ 1 piece served with     
      polenta or bread and salad 
Combinaţie la grătar  Combo off the Grill                      $20                             

 2 mici, 1 pulpă de pui, 1 cârnaţ de porc de casă şi 1 pastramă  
  servite cu salată, muştar şi pâine 
 2 Romanian “little” sausages, 1 chicken thigh, 1 pork pastrami and 
 1 homemade pork sausage served with salad, mustard and bread 
 

Sarmale Stuffed Cabbage Rolls 
Sarmale în foi de varză cu carne de porc                                 $8 
Ground pork stuffed cabbage rolls 
     4 buc. servite cu mămăligă, smântână şi ardei iute  
      4 pcs. served with polenta, sour cream and hot pepper 
Sarmale Vegetariene  Vegetarian stuffed cabbage rolls          $8 
     4 buc. servite cu mămăligă, smântână şi ardei iute 
      4 pcs. served with polenta, sour cream and hot pepper 

 
 

Garnituri Side Dishes 
Cartofi prajiţi  Romanian fries                                                     $3                                                         
Salată de varză  Cabbage salad                                                    $3 
Varză călită  Roasted cabbage                                                     $4 
Iahnie de fasole cu castravete murat  Haricot beans w/pickle    $4 
Mămăligă cu brânză telemea şi smântână                                     $6 
Polenta with feta cheese and sour cream  
 
Băuturi Beverages  
Palincă  Slivovitz plum brandy (1 shot)                                         $5          
Vin românesc Romanian Wine $18 sticla (bottle) \ $5 pahar  (glass) 
Bere românească  Romanian Beer (Ciuc  / Timişoreana)       $5 / $6                                  
Apă minerală Borsec  Romanian sparkling mineral water (1.5 l)    $5     
Apă plată / Perrier, sucuri  Water (still / sparkling), sodas   $2-$3                                  
 
Prăjituri şi plăcinte de casă Homemade Cakes and Pies 
10+ feluri de prăjituri de casă (savarine, amandine, albă ca zăpada,  
doboş, cozonac, salam de biscuiţi, plăcinte de casă, clătite, etc.) 
10 + varieties of homemade desserts                                     $1-$5 
Combinaţie de prăjituri (Combo cakes and pies)                          $8 
 
                

Pachete pentru acasă To Go boxes: 
10 sarmale, mămăligă, smântană şi ardei iute                             $15  
10 cabbage rolls, polenta, sour cream and hot peppers                               
 
10 mici, salată, muştar şi pâine                                                  $25       
10 pcs. traditional Romanian “little” skinless sausages, salad, 
mustard and bread                              
  

 

 

Dragi români, acestea sunt donaţii pentru ajutorarea bisericii noastre, “Sfântul Apostol Andrei”, iar toate fondurile vor fi folosite în acest scop.  
All proceedings will be used entirely for the support of our church. Thank you very much for your generous donations. May God bless you! 

 


