Pizza
Pizza Bufalina - 38.00 (370g)
mozzarella de bivoliță, busuioc, sos de roșii

Pizza Margherita - 32.00 (370g)
(sos de roșii, mozzarella)

Pizza Speciala - 37.00 (520g)
(mozzarella, sos de roșii, gorgonzola, măsline, ceapă, șuncă, ciuperci, salam italian, parmezan ras)

Pizza Prosciutto Di Parma, Rucola E Parmigiano - 37.00 (500g)
Pizza "Quattro Stagioni" - 37.00 (520g)
(sos de roșii, ciuperci, suncã, mozzarella, mãsline, ardei)

Pizza "primavera" - 37.00 (520g)
(sos de roșii, ciuperci, ceapă, pui, mozzarella, ardei)

Pizza "diavola" - 37.00 (520g)
(sos de roșii, salam italian picant, mozzarella)

Pizza "toscana" - 35.00 (520g)
(sos de roșii, mozzarella, ou, ciuperci, șuncă)

Pizza All Tonno - 37.00 (520g)
(sos de roșii, ton, mozzarella, măsline)

Pizza Prosciutto E Funghi - 35.00 (520g)
(sos de rosii, mozzarella, șuncă de praga, ciuperci)

Pizza Ai Quattro Formaggi - 37.00 (520g)
(sos de roșii, gorgonzola, parmezan, mozzarella, camembert)

Focaccia - 12.00 (180g)
Focaccia Cu Usturoi - 14.00 (210g)
Focaccia Cu Parmezan - 18.00 (210g)
Sos De Rosii - 5.00 (40g)

Sweet Corner
Tiramisu - 25.00 (150g)
Gelato Italiano - 9.00 / cupa
înghețată asortată

Torta Della Casa - 26.00 (150g)
prăjitura casei

Placinta De Mere Cu Inghetata De Vanilie - 21.00 (220g)
Cheesecake - 25.00 (150g)
Profiterol - 24.00 (150g)
Tort Krantz Servit Cu Înghetata De Nuca - 26.00 (220g)
Lava Cake Servit Cu Înghetata De Vanilie - 27.00 (220g)

ROMANCIERILOR
Drumul Taberei 68
0730 900 806

HERĂSTRĂU
Nordului 7-9
0724 706 665

NEW!

PARCUL CAROL
Blv. Marasesti 2B
0731 440 493

CLUCERULUI

BARBU VĂCĂRESCU

Clucerului 7
0729 574 802

Baza Sportiva Dinu Pescariu
0734 380 188
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Povestea restaurantelor noastre
Il Calcio by Mr. VAL reprezinta un concept nou, adus pe piata de fondatorul Trattoria II Calcio,
Valentin Salagean, împreuna cu Chef Cornel Bobocea, care îmbina bucataria italiana cu elemente
din bucataria asiatica si internationala, în dorinta de a crea un meniu contemporan, pastrând
în acelasi timp preparatele care au consacrat brand-ul II Calcio de-a lungul timpului.

From the Garden
- SaladsMr Val Sexy Salad - 51.00 (480g)
gamberi, avocado, quinoa, sfeclă roșie, grepfrut, semințe de dovleac, sparanghel, focaccia

Insalata Speciale - 39.00 (480g)
(rucola, radichio, andive, morcovi, castraveți, țelină, roșii cherry, ardei gras,
piept de pui în oțet balsamic, focaccia)

Insalata Di Quinoa - 36.00 (420g)
(salată mixtă, quinoa, brânză feta, roșii cherry, avocado, castravete, semințe de dovleac, french dressing)

Insalata Di Salmone - 37.00 (300g)
(salată verde, somon afumat, ciuperci, andive, radicchio, parmezan, ulei de măsline, focaccia)

Insalata “ Il Calcio “ - 34.00 (420g)
(salată verde, roșii, ton, ceapă, ciuperci, porumb, ardei, dressing, focaccia)

Insalata Italiana Con Pollo - 34.00 (420g)
(salată verde, roșii, ciuperci, pui, mozzarella, dressing, focaccia)

Insalata " Toscana " - 33.00 (420g)
(salată verde, roșii, șuncă, ou, măsline, brânză telemea , focaccia)

Insalata Mista - 28.00 (300g)
(salată verde, roșii, castraveți, ceapă)

Insalata Santorini - 33.00 (400g)
(salată verde, roșii, ciuperci, bacon, gorgonzola, ulei măsline, focaccia )

Insalata Cesare Cu Pui / Creveti - 33.00 /40.00 (420g)
(salata romana, parmezan, crutoane, piept de pui sau creveti, dressing caesar)

Asian Corner

Muraturi, Ardei Copti, Salata Vinete
- în funcție de sezon -

(150g)

SESAMI TUNA steak salad - 51.00 (270g)
salată, felii de ton la grătar, roșii, porumb, măsline, susan

SINGAPORE style beef noodles - 49.00 (270g)
- noodles, carne de vită, legume, susan

Steamed EDAMAME beans - 23.00 (270g)
păstăi de soia gătite la abur

Steamed EDAMAME beans “spicy” - 23.00 (270g)
păstăi de soia gătite la abur, picante

Piri Piri Picante - 48.00 (350g)
creveți în sos curry, picant

Fried rice “Shanghai Style” - 41.00 (270g)
pui, orez, ou, legume, servit cu sos de soia, Shanghai style
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Grupe de alergeni
Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 20 Martie 2000 alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe:
1. Cereale care con in gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) i produse derivate; 2. Crustacee i produse derivate;
3. Oua i produse derivate; 4. Peste i produse derivate; 5. Arahide i produse derivate; 6. Soia i produse derivate; 7. Lapte i produse derivate (inclusiv lactoză);
8. Fructe cu coajă, adică migdale, alune de pădure , nuci, anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan , nuci de Brazilia, stic, nuci de Macadamia i
nuci de Queesland i produse derivate; 9. elină i produse derivate; 10. Mu tar i produse derivate; 11. Semin e de susan i produse derivate;
12. Dioxid de sulf i sul i în concentra ii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru; 13. Lupin i produse derivate; 14. Molu te i produse derivate.
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From the Sea
- Fish Market-Medaglione Di Salmone Alla Plancha - 57.00 (450g)
somon la gratar

Medaglione Di Salmone Con pomodori E Capperi - 59.00 (450g)
somon cu sos de roșii cherry, usturoi, capere, măsline

Orata Alla Griglia - 63.00 (400-600g)
dorada la grătar

Street Food
Bruschetta Con Pomodoro - 16.00 (150g)
(pâine prăjită, roșii, ulei de măsline)

Crostini Ai Formaggi - 16.00 (150g)
(pâine prăjită, usturoi, mozzarella, parmezan)

Filetto Di Tonno Rosso Alla Griglia - 67.00 (250/150g)
Crostini Al Salmone - 24.00 (150g)

file de ton roșu la grătar

Filetto Di Orata Con Verdure E Riso - 45.00 (350g)
file de dorada cu legume și orez

(pâine prăjită cu mozzarella, usturoi și somon)

Mozzarella Di Bufala Con Prosciutto - 38.00 (250g)

- Sea Food Market Polpo Dell Adriatico Alla Griglia - 86.00 (350g)
caracatiță la grătar servită cu orez negru

Grigliata Di Calamari Con Peperoni Padron - 53.00 (270g)
calamari la grătar cu ardei padron

Gamberi “Black Tiger” E Riso - 122.00 (450g)
creveți “Black Tiger” serviți cu orez

* Calamari Pane Con Pomodoro Picante - 47.00 (240g)
(calamari pane, sos picant)

* Mediterranea Alla Griglia - 72.00 (350g)
(creveți, calamari, scoici, sos de roșii)

From the Garden

Tartare Di Salmone E Quinoa - 49.00 (200g)
Tartare Di Tonno Rosso Con Avocado, Sedano E Capperi Di Sicilia - 57.00 (200g)
(tartar de ton, capere, avocado)

Carpaccio Di Vitello Con Salsa Di Tonno - 37.00 (200g)
(file de vițel, sos de ton, capere, ulei de măsline)

New! Chicken TACOS - 35.00 (150g)
4 Angus Beef Tacos, guacamole and Jalapeno Peppers - 59.00 (150g)
tacos cu vită black angus, guacamole și ardei jalapeno (4buc.)

Soup

- Side dishes--

Crema Di Funghi - 18.00 (380g)

Patate Fritti - 11.00 (150g)

cremă de ciuperci

cartofi prăjiți

Crema Di Verdure - 17.00 (380g)

Broccoli Sote - 13.00 (150g)
Spinaci Sote - 12.00 (150g)

cremă de legume

spanac sote

ciorbă de văcuță

Risotto - 10.00 (150g)

Zuppa Di Pollo - 17.00 (380g)

orez

Pure Di Patate - 10.00 (150g)

supă de pui

Goulash - 22.00 (380g)

piure de cartofi

Pure Di Patate Con Olio Di Tartufo

Zuppa Del Giorno - 18.00 (380g)

- 14.00 (150g)

supa gulaș

piure de cartofi cu ulei de trufe

Crema (smântână) - 4.00
Peperoncino (ardei iute) - 3.00
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CHEF SIGNATURE
New! Zuppa Di Pesce - 129.00 (600g)
demi homard, crevette, calmars, moules
- mezza aragosta, gamberi, calamari, cozze - half lobster, shrimp, calamari, mussels -

From the Land
- Pork Costata Di Maiale Alla Griglia - 40.00 (420g)
cotlet de porc la grătar

Scaloppine Alla Pizzaiola - 42.00 (450/150g)
(file de porc, ciuperci, ardei gras, măsline, sos de roșii)

Milanese "alla Zenga" - 42.00 (370/150g)
(șnitel de porc, roșii natur, rucola, oregano, ceapă, ulei de măsline)

Scalopine di maiale al gorgonzola e asparagi - 46.00

Pasta & Rice
Paste Clasice - 33.00 (420g)
(Milanese / Carbonara / Bolognese / Arrabbiata / Quattro formaggi)

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino - 29.00 (350g)
spaghete cu usturoi, ulei de măsline și ardei iute

* Spaghetti Aglio, Oglio E Gamberi - 43.00 (450g)

(file de porc cu sos gorgonzola și sparanghel)

Spare Ribs - 57.00 (520g)
coaste de porc cu sos barbecue și cartofi prăjiți

- Hamburger Classic Burger - 43.00 (560g)
carne de vită, salată verde, roșie, ceapă, cartofi prăjiți

Cheeseburger - 44.00 (560g)
carne de vită, salată verde, roșie, ceapă, brânză chedar, cartofi prăjiți

(spaghette, usturoi, creveți, roșii uscate, peperoncino, ulei de măsline )

American Burger - 44.00 (560g)

* Linguine Con Frutti Di Mare - 49.00 (450g)

carne de vită, salată verde, roșie, ceapă, bacon, castraveți murați, cartofi prăjiți

(paste, fructe de mare, usturoi, sos de roșii, ulei de măsline)

* Rigatoni Alla Toscana - 49.00 (450g)

Black Angus Mr.VAL Speciality - 56.00 (560g)
carne de vită Black Angus, salată verde, roșie, guacamole, brânză provolone, cartofi prăjiți

Pappardelle Con Ragu Di Black Angus - 54.00 (400g)

- Butcher Speciality -

paste cu mușchi de vită Black Angus, legume, sos roșu, ulei de măsline, parmezan

Costolette D’agnello Di Nova Zeelanda Alla Brace - 71.00 (350g)

(paste cu mușchi de vită (brazilia), ciuperci de pădure, sos de vin, ulei de măsline)

Fettuccine con Salmone - 41.00 (450g)
paste cu somon

Lasagna Emiliana - 37.00 (450g)
paste, ciuperci, sos bolognez, mozzarella, parmezan

Tortellini Al Forno - 38.00 (450g)

cotlete de berbecuț din Noua Zeelandă, la grătar cu rozmarin

Lombatina Di Vitello Alla Griglia - 109.00 (500g)
cotlet din vițel de lapte la grătar

Rib Eye URUGUAY - 105.00 / 30Og

- Chicken -

tortellini, șuncă, ciuperci, mozzarella, sos rose, la cuptor

Pollo All’Italiana Con Prosciutto Di Parma E funghi - 43.00 (520g)

Penne Siciliane Al Forno - 37.00 (450g)

piept de pui, ciuperci, prosciutto, cașcaval, sos de vin

penne, pui, ciuperci, bacon, mozzarella, sos rose, la cuptor

Pollo Diavola In Salsa Picante - 39.00 (520g)

Fettuccine "con Verdure" - 33.00 (450g)

piept de pui, vinete, dovlecei, morcovi, măsline, sos picant, servit cu orez

(paste, dovlecei, vinete, ciuperci, praz, sos rose, parmezan)

Ravioli Pomodoro Fresco E Mozzarella - 36.00 (350g)

Pollo “Il Calcio” - 44.00 (520g)
piept de pui , gorgonzola, smântână, ulei de trufe

Galletto Al Forno E Rosmarino - 53.00 (650g)

(paste umplute cu brânză, roșii proaspete)

cocoș de munte la grătar, cu rozmarin

Tagliolini Con Funghi Porcini E Tartufo Nero - 48.00 (400g)

- Brazilian Beef -

paste de casă cu ciuperci de pădure, smântână și ulei de trufe

Risotto "primavera" - 36.00 (420g)
(orez, ciuperci, vinete, dovlecei, morcov, parmezan, ardei gras)

Filleto Di Manzo Alla Griglia - 84.00 (400g)
mușchi de vită (brazilia), la grătar

* Risotto Ai Funghi Porcini - 40.00 (420g)

Filetto Di Manzo Con Funghi Porcini / Gorgonzola / Pepe Verde - 89.00 (450g)

(orez, ciuperci de pădure, parmezan)

mușchi de vită (brazilia) cu sos de ciuperci de pădure / gorgonzola / piper verde

Risotto Del Mare “Paella Style” - 49.00 (400g)

Tagliata Con Rucola E Grana Padano - 86.00 (450g)

orez cu fructe de mare , “Paella Style”

mușchi de vită (brazilia), rucola, roșii, parmezan, ulei de măsline
Toate preparatele se servesc cu cartofi la cuptor
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