
STARTERE

Kashke Bademjoon 200 g .........27 lei
Vinete bătute, nuci, ceapă, usturoi, kashk  
(zer de iaurt), ceapă prăjită și sos de mentă

Mast Khiyar Moosir 200 g..........19 lei
Cremă de iaurt, castraveți, mentă, 
usturoi sălbatic și trandafir 

Humus cu caju condimentat 220 g ... 25 lei
Năut bătut cu tahina, ulei de măsline, 
lămâie și condimente

Creveți BBQ pe pat  
de mix de salată 220 g ...............42 lei
Creveți trași în tigaie cu sos BBQ de casă  
pe pat de mix de salată

Supă cremă de ciuperci  
cu salsa de trufe 400 g ...............18 lei 
Ciuperci, legume, unt, smântână, brânză,  
condimente și salsa de trufe

Zeitoon Parvardeh 130 g .......19 lei
Măsline marinate cu sos de rodie, mentă, 
ceapă roșie, rodie, nuci, usturoi și condimente
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Salată cu mentă și dressing 
balsamico cu rodie 300 g .........24 lei
Mix de salată, roșii cherry, castraveți, ceapă roșie, 
mentă verde, dressing balsamico cu rodie și sumak

Salată cu brânză  
Halloumi 380 g ..............................39 lei
Brânză Halloumi pe grătar, mix de salată, nuci 
Pecan, rodie, roșii cherry, măsline, ceapă roșie,  
castraveți și dressing balsamico cu rodie

SALATE

Salată cu tentacule  
de calamar grill 380 g ...............43 lei
Tentacule de calamar pe grătar  
cu sos Persillade, mix salată, roșii cherry, 
castraveți, rodie, parmezan și dressing de ananas

Salată cu ton 350 g ...................35 lei
Ton, mix de salată, roșii cherry, castraveți, 
ceapă, măsline, rodie, parmezan 
și dressing de ananas

Salată coleslaw 200 g ...............15 lei
Salată de varză, morcovi, porumb, stafide 
și sos By Chef
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CĂRNURI

Cotlete de berbecuț, cous cous  
și Mast Khiyar 250/ 200/ 100 g ....79 lei
Cotlete de berbecut marinate, cous cous  
cu legume, roșie coaptă și cremă de iaurt  
cu castraveți, mentă, usturoi sălbatic și trandafir 

Ribeye cu piure de cartofi  
și sos de brânză 180/ 200/ 40 g ...99 lei
Antricot de vită, piure de cartofi cu unt și lapte,  
sos de brânză

Mușchi de vită cu sparanghel  
și sos de brânză  
180/ 100/ 40 g ..............................99 lei
Mușchi de vită, sparanghel și sos de brânză

Ciolan de porc, cartofi,  
sos de usturoi și murături  
550/ 150/ 50/ 70 g ........................49 lei
Ciolan de porc gătit încet, cartofi Ziba  
cu mix de condimente By Chef,  
sos de usturoi și murături de casă

Aripioare de pui BBQ,  
cartofi, salată, sos de usturoi  
400/ 150/ 100/ 40 g ......................39 lei
Aripioare de pui marinate cu glazură de sos BBQ, 
cartofi prăjiți cu mix de condimente, 
salată Coleslaw cu varză, morcovi, porumb 
și stafide alături de sos de usturoi

Aripioare picante pe grătar,  
cartofi, salată, sos de usturoi  
400/ 150/ 100/ 40 g ......................39 lei
Aripioare de pui picante pe grătar, cartofi prăjiți cu 
mix de condimente, salată Coleslaw cu varză, 
morcovi, porumb și stafide alături de sos de usturoi

Pui crispy, cartofi Ziba, salată 
Coleslaw, sos de usturoi  
220/ 150/ 100/ 40 .........................41 lei
Snitzel din piept de pui în crustă de Panko, parmezan 
și mix de semințe și condimente, cartofi prăjiți cu mix 
de condimente, salată Coleslaw cu varză, morcovi, 
porumb și stafide alături de sos de usturoi
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Piept de pui, piure de cartofi  
și salată cu dressing de ananas  
150/200/40/40 g ..............................40 lei
Piept de pui marinat, preparat sous vide, apoi pe 
grătar, servit cu piure de cartofi cu unt și lapte, sos pesto 
Genovese de casă, mix salată și wedge de lămâie

Coaste de porc în crustă  
de sos BBQ, cartofi Ziba,  
salată și sos usturoi  
400/ 150/ 40 g ...............................55 lei 
Coaste de porc marinate și gătite încet în bere, apoi 
rumenite în crustă de sos BBQ, cartofi prăjiți 
cu mix de condimente, salată Coleslaw cu varză, 
morcovi, porumb și stafide alături de sos de usturoi

Burger Ziba, cartofi Ziba,  
salată Coleslaw și sos de usturoi  
320/ 150/ 40 g .................................41 lei
Vită Black Angus, brânză de capră, castraveți murați, 
salată, roșii, cartofi prăjiți cu mix de condimente, 
salată de varză, morcovi, porumb, stafide alături  
de sos de usturoi

Burger Halloumi, cartofi Ziba, 
salată Coleslaw și sos de usturoi 
280/ 150/ 40 g ..............................41 lei
Halloumi copt pe grătar, brânză de capră, salată, 
pesto Genovese, roșii, castraveți, cartofi prăjiți 
cu mix de condimente, salată de varză, morcovi, 
porumb, stafide alături de sos de usturoi

Crispy Burger de pui, cartofi Ziba, 
salată Coleslaw și sos de usturoi 
280/ 150/ 40 g ..............................41 lei
Snitzel din piept de pui în crustă de Panko, 
parmezan și mix de semințe și condimente, brânză 
de capră, castraveți murați, salată, roșii, cartofi prăjiți 
cu mix de condimente, salată de varză, morcovi, 
porumb, stafide alături de sos de usturoi
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A.O.P cu roșii uscate  
(produs vegetarian) 320 g ...................26 lei
Spaghete proaspete cu ulei de măsline,  
fulgi de chilli piri piri, roșii uscate, usturoi,  
ceapă, unt, condimente și parmezan

PASTE PROASPETE
Quattro formaggi  
(produs vegetarian) 380 g ...................35 lei
Penne proaspete cu brânză de capră cu mucegai 
alb, blue cheese, mozzarella, parmezan, 
ierburi de Provence, condimente și pesto de busuioc

Creveți Bianco Martini 380 g ....45 lei
Spaghete proaspete, creveți Black Tiger,  
ceapă, usturoi, smântână de gătit,  
parmezan și pesto de busuioc

Penne cu pui și sos de roșii  
cu busuioc 380 g ........................33 lei
Penne proaspete cu sos de roșii, ceapă, usturoi, 
parmezan, condimente și busuioc verde

Ravioli cu sos de roșii  
(produs vegetarian) 380 g ...................35 lei
Ravioli proaspăt umplut cu ricotta, spanac și 
parmezan servit cu sos de roșii cu ceapă, usturoi, 
parmezan, condimente și busuioc verde

Ravioli cu pesto Genovese  
și fulgi de parmezan  
(produs vegetarian) 300 g ...................35 lei 
Ravioli proaspăt umplut cu ricotta, spanac  
și parmezan servit cu pesto Genovese cu busuioc, 
caju, ulei de măsline, usturoi și parmezan

Tagliatelle nero di seppia  
cu unt și trufe  
(produs vegetarian) 300 g ...................48 lei
Tagliatelle negre cu cerneală de sepie, unt, trufe, 
salsa de trufe și parmezan
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(Toate pizzele se servesc cu sos de roșii de casă sau sos de chilli aromatizat cu ieburi, la alegere)

PIZZA

FOCACCIA & PÂINE

Margherita 450 g .......................29 lei
Aluat pizza, sos de roșii, mozzarella,  
pesto și busuioc verde

Quattro Formaggi  
cu pesto Genovese 500 g .........36 lei
Aluat pizza, smântână de gătit, mozzarella, blue 
cheese, brânză de capră cu mucegai alb, 
parmezan, pesto Genovese de casă și busuioc verde

Trufe și ciuperci 500 g ...............35 lei
Aluat pizza, smântână de gătit, mozzarella, salsa  
de trufe, roșii uscate, ciuperci, ardei gras și parmezan

Vegetariană 600 g .....................28 lei
Aluat pizza, sos de roșii, mozzarella, roșii uscate, 
ciuperci, ardei gras, măsline, ceapă roșie și porumb 

Rustică 550 g ..............................33 lei
Aluat pizza, sos de roșii, pui, mozzarella, ciuperci, 
măsline, porumb, ardei gras și ceapă roșie

Pepperoni 500 g .........................33 lei
Aluat pizza, sos de roșii, mozzarella, salam pepperoni, măsline și 
ardei jalapeno murat

Pui BBQ 500 g ............................35 lei
Aluat pizza, sos BBQ de casă, mozzarella, pui, 
măsline, porumb și ceapă roșie

Foccacia cu usturoi,  
parmezan și oregano  
300 g ............................................10 lei

Foccacia verde 300 g .................10 lei 
Pătrunjel verde, usturoi și ulei de măsline

Pâinică de casă 100 g ................ 5 lei
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(produse vegetariene)GARNITURI

DESERT

Piure de cartofi  
cu pesto Genovese  
200/ 30 g ......................................13 lei
Piure de cartofi cu pesto Genovese  
(Busuioc verde, parmezan, caju, usturoi,  
mix de uleiuri și condimente)

Sparanghel cu mix  
de verdețuri și condimente  
100 g ............................................19 lei

Cous cous cu legume,  
pătrunjel și unt  
200 g ............................................15 lei

Cartofi Ziba 150 g .....................11 lei
Cartofi prăjiți cu mix de condimente By Chef

Cartofi prăjiți cu sos de brânză  
150/ 50 g ......................................14 lei
Cartofi prăjiți cu mix de condimente By Chef  
și sos cu brânză de capră, blue cheese, mozzarella, 
smântână, ierburi aromatice și condimente

Piure de cartofi cu unt  
și lapte 200 g ..............................12 lei

Piure de cartofi cu salsa  
de trufe 200/ 10 g .......................14 lei
Piure de cartofi, unt, lapte și salsa de trufe

PEȘTE & FRUCTE DE MARE
Midii cu sos mediteranean  
600 g ............................................49 lei
Midii în cochilie, vin alb, unt, pătrunjel, roșii, ceapă, 
usturoi și condimente

Somon în crustă de ierburi  
și parmezan, piure de cartofi,  
salată și pesto  
180/ 200/ 40/ 40 g ..............................55 lei 
File de somon în crustă de parmezan,  
mix de semințe și verdețuri la cuptor cu piure  
de cartofi cu unt și lapte, sos pesto Genovese  
de casă, mix salată și wedge de lămâie  

Panna cotta  
cu vanilie și sos  
de fructe de pădure  
170 g ..................18 lei

Tort Ziba cu sos  
de fructe de pădure 
150 g ................23 lei
Cremă de ciocolată, cafea, 
merișoare, nuci pecan, foietaj 
copt și sos de fructe de pădure
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(toate sosurile noastre sunt de casă)

Sos BBQ 40 g .................................5 lei
Roșii, ceapă, usturoi, miere, sos de soia, zahar, 
amidon și condimente

Sos de brânză 70 g  ................... 10 lei 
Parmezan, brânză de capră, blue cheese, 
mozzarella, smântână, ierburi aromatice  
și condimente

Sos de roșii Ziba 70 g ...................5 lei
Ketchup de casă cu roșii, verdețuri aromatice  
și condimente

Sos chilli de casă aromatizat  
cu ierburi 40 g ................................5 lei
Mix de chilli fulgi, ierburi aromatice, condimente,  
ulei de măsline și floarea soarelui 

Sos picant 40 g ..............................5 lei
Maioneză de casă, cremă de iaurt,  
Jalapeno verde, Chilli Cayenne și condimente

SOSURI & ALTELE 

Sos de usturoi 40 g ..................... 5 lei
Smântână, cremă de iaurt, maioneză de casă, 
muștar boabe, usturoi, condimente și verdețuri

Sos Persillade 40 g ...................... 5 lei
Pătrunjel, usturoi, ulei și condimente

Sos Pesto 40 g .............................. 5 lei
Busuioc verde, parmezan, caju, usturoi,  
mix de uleiuri și condimente

Ardei Jalapeno murat  
40 g ................................................ 5 lei

Mix de murături de casă  
100 g ..............................................10 lei

Parmezan 30 g  .........................10 lei
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Băuturi

RĂCORITOARE
Apă minerală/ plată Bucovina  
750 ml ..............................................10 Lei

Apă minerală/ plată Bucovina  
330 ml ............................................. 6 Lei 

Pepsi Cola/ Twist/ Max/  
7Up/ Mirinda 250 ml ................... 7 Lei

Prigat Kiwi/ Căpșuni – banane/
Piersici 250 ml ............................... 7 Lei

Lipton Ice Tea  
(Piersici/ Lămâie/ Green)  
250 ml ............................................. 7 Lei

Evervess Tonic 250 ml ................... 7 Lei

ENERGIZANT
Rockstar 250 ml ..........................11 Lei

Red Bull 250 ml ...........................14 Lei

FRESH & LIMONADE
Limonadă ZIBA 300 ml ..............20 Lei 

Limonadă cu mentă 300 ml ......20 Lei 

Limonadă PERSIAN 300 ml .......20 Lei
(Limonadă tradițional iraniană cu șofran,  
lime și lămâie, apă de trandafir, semințe de busuioc, 
semințe Descurainia Sophia și zahăr)

Fresh de portocale 250 ml .........15 Lei

CEAIURI DE CASĂ 300 ml ...........19 Lei
Ceai ZIBA  
(Șofran, trandafir, cardamon, flori de scorțișoară)

Ceai cu salvie verde 
(Lavandă, lemongrass, fenicul, piper roz, cardamon, 
flori de scorțișoară, cuișoare, salvie verde)

Ceai cu condimente & mentă verde
(Cardamon, scorțișoară, ghimbir,  
coji de portocale, cuișoare, anason,  
flori de scorțișoară, fenicul, mentă verde)

CEAI 300 ml ..................................10 Lei 
Mentă/ Fructe de pădure/ Iasomie/ Portocale/
Lămâie/ Ghimbi/ Negru/ Rooibos 
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COCKTAIL NON     ALCOOLIC  
200 ml ...........................................19 Lei

LONG DRINKS, COCKTAILS, 
SPRITZERS 200 ml ....................25 Lei
• Original Cuban (rom, pepsi, lime)

• Ziba Tonic (gin, mango, apă tonică, lime)

•  Pure Passion (vodka, suc de portocale, mentă, 
sirop orgeat & fructul pasiunii, lime)

• Strawberry Daiquiri  
   (rom, lime, piure de capșuni)

• Negroni (gin, martini rosso, campari)

•  Purpple Rose  
(gin, sirop de violete  
& trandafir, lime)

CAFEA 
Espresso (scurt/ lung) 30/ 70 ml ...........9 Lei

Americano 120 ml ........................ 9 Lei 

Espresso Doppio 60 ml ..............18 Lei

Caffe Latte 200 ml .......................13 Lei

Cappuccino 150 ml .....................12 Lei

Ciocolată caldă cu lapte  
200 ml ..........................................12 Lei

Ciocolată caldă  
cu marshmallows 200 ml ..........15 Lei

Caffe Frappe 200 ml ...................20 Lei

Amaretto Coffee 80 ml ..............19 Lei

French Coffee 80 ml ...................19 Lei

Irish Coffee 80 ml .......................19 Lei

Toate preparatele sunt disponibile și cu cafea fără 
cofeină

•  Aperol Spritz  
(prosecco, aperol, apă minerală)

•  Bubble sour  
(vodka, triplu sec, sirop bubble 
gum, lămâie)

•  Hugo  
(Prosecco, sirop de soc, mentă, 
lămâie)

•  Passion Of Ziba  
(suc de portocale, 
lămâie, mentă, sirop 
ogreat & fructul pasiunii)

•  Rainbow  
(suc de portocale, 
piersică, grenadine, blue 
curacao)

•  Green Apple  
(suc de mere verzi, 
lămâie, măr, zahăr brun, 
scorțișoară)
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BERE
Bergenbier Draught 0.4 L ............ 7 Lei

Stella Artois 0.5 L ........................10 Lei

Stella Artois NA. 0.5 L ................10 Lei

Stella Artois Cidru 0.5 L .............19 Lei

BĂUTURI APERITIVE

WHISKY

Cardhu 12 YO 40% 50 ml .........25 Lei

Bulleit 45% 50 ml ........................24 Lei 

J.W. Black Label 12  
YO 40% 50 ml .............................20 Lei

J.W. Red Label 40% 50 ml .........17 Lei 

Bushmills 40% 50 ml ..................17 Lei 

Jack Daniels 40% 50 ml .............17 Lei 

Fireball 33% 50 ml ......................17 Lei

GIN
Gordon’s Pink 37.5% 50 ml.......13 Lei 

ROM
Captain Morgan Gold 35%  
50 ml .............................................14 Lei

TEQUILA

Jose Cuervo Gold 38% 40 ml ....14 Lei 

Jose Cuervo Silver 38% 40 ml ...12 Lei 

VODKA

Vodka Ciroc 40% 50 ml ..............30 Lei 

Smirnoff 40% 50 ml ....................15 Lei 

Smirnoff Black 40% 50 ml .........17 Lei 

LICHIOR

Bailey’s 17% 50 ml ......................18 Lei 

De Kuyper Raspberry 17%  
50 ml ................................................16 Lei 

Disaronno 28% 50 ml .................16 Lei 

Tia Maria 20% 50 ml ..................15 Lei 

Cinzano Bianco 15% 50 ml ........10 Lei 

Cinzano Rosso 15% 50 ml .........15 Lei 

Aperol 11% 50 ml .......................14 Lei 

BĂUTURI DIGESTIVE

Jagermeister 35% 40 ml ............13 Lei 

Campari 25% 50 ml ....................16 Lei

Cognac Courvoisier  
VSOP 40% 50 ml .........................30 Lei

Vinars Brâncoveanu  
XO 40% 50 ml .............................30 Lei

Beck’S 0.5 L ................................... 9 Lei

Staropramen 0.5 L ........................ 9 Lei

Staropramen nefiltrată 0.33 L ..... 9 Lei

Bergenbier Lemon 0.5 L ............... 8 Lei

Fraiziskaner Waizen Hell 0.5 L ... 19 Lei

Corona 0.33 L ...............................15 Lei

Miller 0.33 L .................................11 Lei

Leffe blondă/ brună 0.33 L .......15 Lei

Prosecco 750 ml .........................120 Lei Triplu Sec 40% 50 ml ..................13 Lei 
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VINURI 

Empirico Viorica & Glera  
(alb, sec) 750 ml................................85 Lei

Empirico Merlot  
(rose, sec) 750 ml ..............................85 Lei

Empirico Saperavi  
(roșu, sec) 750 ml ...............................85 Lei

CRAMA LUCACI
Riesling-Sauvignon-Blanc  
(alb, sec) 750 ml ................................85 Lei

Sauvignon-Chardonnay  
(alb, demisec) 750 ml ..........................85 Lei

Chardonnay (alb, sec) 750 ml.........85 Lei

Aligote (alb, sec) 750 ml ..................85 Lei

Pinot Noir-Burgund  
(rose, demisec) 750 ml ........................85 Lei

Merlot – Cabernet Sauvignon – 
Shiraz (cupaj roșu, sec) 750 ml  ...........95 lei

CRAMA APRIORI
Vinul casei la pahar  
(Apriori alb/ rose/roșu) 150 ml ............. 15 Lei

Sauvignon-Blanc IGP  
(alb, sec) 750 ml................................75 lei
Rose (sec) 750 ml ..........................75 lei

Cabernet & Saperavi  
(roșu, sec) 750 ml ...............................75 lei

VINURILE LUI AL BANO  
Tenute Al Bano Carrisi

Felicita IGP Salento Bianco  
750 ml ..........................................145 Lei

Taras IGP Salento Primitivo  
750 ml ..........................................145 Lei

Mediterraneo IGP  
Salento Rosato 750 ml ..............145 Lei

Spumant rose  
(demisec) 750 ml ...............................75 Lei 

Spumant brut alb  
750 ml ............................................75 Lei

12



INFO ALERGENI
Substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe:

1.  Cereale care conțin gluten, și anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur sau hibrizi ai acestora și 
produse derivate, exceptând:
a) siropurile de glucoză obținute din grâu, inclusiv dextroza (I);
b) maltodextrine obținute din grâu (I);
c) siropurile de glucoză obținute din orz;
d) cereale utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.

2. Crustacee și produse derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Pește și produse derivate, exceptând:

a) gelatina de pește folosită ca substanță suport pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide;
b) gelatina de pește sau ihticolul folosit(ă) la limpezirea berii sau a vinului.

5. Arahide și produse derivate.
6. Soia și produse derivate, exceptând:

a) uleiul și grăsimea de soia rafinate complet (I);
b)  amestecuri naturale de tocoferoli (E 306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa natural, 

succinatul de tocoferol D-alfa natural, obținuți din soia;
c) fitosterolii și esterii de fitosterol derivați din uleiuri vegetale, obținuți din soia;
d) esterul de stanol vegetal fabricat din steroli de ulei vegetal, obținuți din soia.

7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:
a) zerul utilizat pentru fabricarea distilaților sau a alcoolului de origine agricolă;
b) lactitolul.

  8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică:
a) migdale (Amygdalus communis L.);
b) alune de pădure (Gorylus avellana);
c) nuci (Juglans regia);
d) nuci Caju (Anacardium occidentale);
e) nuci Pecan (Carya Illinoinensis (Wangenh) K. Koch);
f) nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa);
g) fistic (Pistacia vera);
h) nuci de macadamia;
i)  nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum și produse derivate, exceptând fructele cu coajă utilizate 

pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.
  9. Țelina și produse derivate.
10. Muștar și produse derivate.
11. Semințe de susan și produse derivate.
12.  Dioxidul de sulf și sulfiții în concentrații mai mari de 10 mg/ kg sau 10 mg/ litru în SO 2 total trebuie calculați 

pentru produsele gata pentru consum sau recostituite în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.
13. Lupin și produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.

Consumatorii care suferă de anumite alergii sunt sfătuiți să consulte personalul cu privire la 
produsele/ felurile de mâncare/ băuturile ce conțin componente alergene.

0770 457.878/ 0344 409.184

rezervări: 

https://ziba.restaurant/

ZibaByMehrzad

zibabymehrzad




