
Meniu snack

Meniu disponibil în Cafe Clermont 
cu servire “take-away” în această perioadă

Preţ /
Tariff
RON

Preţ /
Tariff
RON

Gramaj /
Weight

Gramaj /
Weight

Hamburger     150 g 22
Chiflă, carne de vită şi porc, ceapă, castraveţi muraţi

Cheeseburger    150 g 22
Chiflă, carne de vită şi porc, salată de varză, roşii, caşcaval

Sandwich cu şuncă    150 g 22
şi caşcaval
Chiflă, şuncă presată, caşcaval, salată verde, roşii

Sandwich cu piept     150 g 22
de pui la grătar
Chiflă, piept de pui la grătar, salată de varză, roşii

Sandwich cu piept     150 g 22
de curcan la grătar
Chiflă, piept de curcan la grătar, salată de varză, roşii

Cartofi prăjiţi    150 g 10

Salată Waldorf                200 g           20
Ţelină, mere, nuci, struguri 

Conţine: gluten, dioxid de sulf, susan

Conţine: gluten, dioxid de sulf, susan

Conţine: gluten, lapte, susan

Conţine: gluten, susan

Conţine: gluten, susan

Conţine: ţelină, ouă 

Atenţie la potenţialul alergenic al preparatelor!

Desert 

Prăjitură Clermont        150 g        18

Tort de ciocolată        150 g        16
Fără gluten - Ciocolată, ou, frișcă, unt, căpșune

Îngheţată prăjită        150 g           23

Melon glace        150 g           20
Pepene galben, îngheţată şi topping-uri 

Înghețată de casă        150 g           23
cu mango

Înghețată de casă cu        150 g           23
sorbet de coacăze negre 

Îngheţată asortată        200 g           16
Vanilie, cacao, fistic, fructe de pădure, malaga, 
fragola, mentă cu ciocolată, caramel sărat

Tartă cu brânză şi zmeură     150 g          16

Clătite cu dulceaţă        120 g          16
         80 g          12

Salată de fructe        200 g         15
Fructe proaspete, frișcă - la cerere 

Platou fructe proaspete        250 g           12

Înghețată dietetică        200 g           16

Ștrudel de mere        150 g         16

Conţine: alune, ouă, gluten

Conţine: ou, lapte 

Conţine: ouă, lapte, gluten

Conţine: ouă, lapte 

Conţine: ouă, lapte/ Contains: egg, milk

Conţine: ouă, lapte / Contains: egg, milk

Conţine: ouă, lapte / Contains: egg, milk

Conţine: ouă, lapte, gluten

Conţine: ouă, lapte, gluten 

Conţine: lapte / Contains: milk

Conţine: ouă, lapte / Contains: egg, milk

Vă recomandăm să încercaţi în cadrul  Restaurantului Clermont preparate culinare de excepţie !

Supă de somon              Medalion Butter fish cu sparanghel              Saint Jacques cu piure de mazăre şi sos olandez       
Piept de raţă cu portocale şi piure din cartofi cu cimbru              Rasol de miel cu legume              T Bone

Muşchi de cerb cu piure de castane şi sos de fragi              Piept de potârniche cu sos de coacăze și orez

Selecţie preparate
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