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Cum a început totul, de la ce ați pornit, în urmă cu cât 
timp, care a fost conceptul inițial?
D.P. Eu unul iubesc cartierul Drumul Taberei, este 
locul în care m-am născut și am crescut. De când eram 
adolescent visam să construiesc o afacere în domeniul 
restaurantelor în această zonă. Este cartierul care 
concentrează cea mai mare parte de oameni a Capitalei, 
cu foarte mulți tineri și din păcate prea puține terase și 
restaurante de calitate. Zona a avut și are în continuare 
un potențial enorm de business.
Am observat terasa asta cu mult timp înainte de a o lua în 
gestiune. Din punctul meu de vedere era nevalorificată 
la adevăratul ei potențial. Am știut de la început că, 
amenajată și coordonată corespunzător, o să fie un 
succes garantat. Am deschis porțile în ziua de Florii, în 
primăvara anului 2007 și, în decurs de maximum 2 ore, 
terasa, cu cele 300 de locuri disponibile, era ocupată 
în totalitate. Am fost efectiv compleșiți de bucurie și 
satisfacție.
E.Z. Locația a fost gândită și deschisă inițial ca o 
pizzerie. În timp, volumul mare de clienți și solicitările 
acestora ne-au determinat să ne gândim la diversificarea 
ofertei. Meniul, inspirat la început din gastronomia 
italiană, a fost completat cu preparate românești și 
internaționale. În 2008, am extins terasa și cafeneaua 
cu un salon, putând astfel găzdui încă  200 de persoane. 
Lucrurile au mers firesc înainte, am învățat din 
experiență, am evoluat ca urmare a cererii clienților 

și ne-am adaptat atât bucătăria (acum utilată și 
dimensionată pentru a servi volumului impresionant 
de clienți veniți simultan pe terasă și în restaurant) cât 
și preparatele din meniu și calitatea serviciului.

Ce credeți că vă diferențiază de celelalte restaurante?
D.P. Încă de la început ne-am propus să ne diferențiem 
prin atingerea unui nivel înalt de calitate a preparatelor 
și a serviciilor. Am reușit să obținem acest lucru prin 
încrederea alocată echipei cu care lucrăm. De cele mai 
multe ori, acordând încredere, oamenii devin mai buni, 
învață să ia decizii, și le asumă, învață din propriile 
greșeli. Încrederea însă este de regulă foarte greu de 
gestionat și nu este din păcate suficientă. Trebuie să 
cunoști bine oamenii cu care interacționezi. 
Evident, am avut și multe dezamăgiri în trecut, oameni 
pe care m-am bazat și care mi-au înșelat încrederea. 
S-a întâmplat și sunt convins că o să se repete, întrucât 
se știe că în industria ospitalității există o criză a 
încrederii. Important este să nu te descurajezi și să 
înveți din greșeli. 

Cum crezi că este percepută imaginea Piatra Albă în 
prezent, comparativ cu începutul?
D.P. Cu siguranță percepția este fundamental diferită. 
Ca orice locație nou-deschisă eram o curiozitate. 
Oamenii au început prin a ne testa. Astăzi, după 7 ani 
de existență pe piață, avem mulți clienți constanți, 
clienți pe care îi văd zilnic în locația noastră. În aceste 

Piatra Albă, o afacere în care investim mult timp și suflet

de Mihaela Anton
Dan Pencea și Eduard Zamă
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vremuri, este o dovadă clară că imaginea raportată la 
piața de profil este una pozitivă. Diferența majoră este 
că am evoluat de la o terasă unde puteai mânca pizza, 
paste și salate delicioase, la un restaurant cu un meniu 
amplu. Am diversificat oferta dar am menținut, pot 
spune chiar că am îmbunătățit, calitatea preparatelor. 
Totodată, astăzi suntem una dintre locațiile de referință 
din zonă în ceea ce privește organizarea evenimentelor 
speciale. În 2008, restaurantul a fost special gândit și 
amenajat pentru a găzdui și astfel de evenimente.

Cât timp pe zi vă petreceți aici?
E.Z. Businessul acesta este foarte important pentru 
noi, deci petrecem cât se poate de mult timp în locație 
sau în activități care servesc afacerii. Managementul 
lui presupune obligații, întâlniri și responsabilități 
multiple. Considerăm că este foarte important să  
asculți și să înțelegi nevoile clienților. E o satisfacție 
fantastică în momentul în care îi poți servi la nivelul 
așteptărilor pe care le au. De multe ori ne așezăm la 
o masă și privim spectacolul culinar și al serviciilor, 
pentru a vedea dacă ceva nu funcționează cum ne 
dorim.

Există o “cheie a succesului”? Dacă da, care este 
aceasta?
E.Z. O să-ți enumăr câteva ingrediente: permanenta 
preocupare pentru îmbunătățirea calității preparatelor 
și a serviciilor, 
căutarea de 
rețete noi, de 
ingrediente 
deosebite, 
produse de 
cea mai bună 
calitate, lipsa 
de blazare. 
O afacere în 
care investești 
timp și suflet 
în fiecare 
zi, pe care încerci să o menții mereu în actualitate 
raportând-o la ceea ce se întâmplă prin lume, nu 
numai în România sau în zona Drumul Taberei, nu 
are cum să stagneze, cu atât mai puțin să eșueze.
În plus, când am gândit conceptual Piatra Albă am 
pornit de la necesitățile zonei, persoane cu venituri 
medii, dintr-o clasă dinamică de oameni aflați la 
început de drum sau în plină ascensiune, care nu-și 
puteau permite neapărat să servească frecvent masa în 
restaurante scumpe. Ei pot veni cu încredere în locația 
noastră.

Cum vedeți acum, din postura de administratori ai 
unui restaurant, alte locații pe care le vizitați?
D.P. Evident încercăm să învățăm și să ne inspirăm 
din orice practică de succes pe care o identificăm. Deja 
nu mai poți fi doar un simplu consumator, oriunde te-
ai duce. Încercăm să nu fim critici, greșeli sunt peste 
tot, până la urmă din greșeli înveți, așa că rugăm 
concurența la cât mai multe greșeli.

Cât de greu este pentru o persoană care vrea să-și 
dezvolte o afacere similară în România zilelor noastre? 

D.P. Cea mai mare oportunitate ar fi fost să aibă măcar 
18 ani și puțină experiență în 1989, la Revoluție. Cred 
că pentru un început în zilele noastre e nevoie de curaj, 
pasiune, perseverență și talent ca să poți să ai succes. 
De asemenea experiența mi-a demonstrat că e foarte 
importantă onoarea, să nu minți niciodată și mai ales să 
nu te minți. Dacă ești corect și muncești, mai devreme 
sau mai târziu or să apară rezultatele. 
Trebuie să ai în permanență responsabilitatea oricărei 
realizări, să poți astfel clădi pornind de la fiecare leu 
câștigat și să nu aștepți neapărat câștiguri impresionante 
venite dintr-o dată.
Oricum ar fi, soarta unui antreprenor depinde și de 
bagajul de experiențe acumulat în trecut. Toți ne folosim 
de orice informație și conjunctură trăită și le aplicăm 
în funcționarea business-ului pe care-l gestionăm. De 
aceea cred că este ideal să te concentrezi pe zona ta 
de expertiză, să nu-ți irosești resursele în stânga și în 
dreapta.
Este deci important să fii cât mai receptiv și flexibil, 
să înțelegi cât mai repede și bine ce înseamnă 
antreprenoriatul, domeniul și business-ul în care 
activezi. 

Cum vă fidelizați clienții, ce îi determină să revină?
E.Z. Acordăm acestui aspect o importanță majoră, 
atât noi ca manageri, cât și angajații noștri. Tot ceea 
ce întreprindem are ca scop atragerea de clienți noi și 

fidelizarea celor existenți. 
Acționăm cât se poate 
de prompt și încercăm să 
fim proactivi și să intuim 
nevoile clienților. 
Am implementat cardurile 
de reducere pentru a 
recompensa clienții fideli.
Conceptul este deja bine 
cunoscut în industria 
restaurantelor și nu 
numai, procentul de 
reducere este cu atât mai 

mare cu cât consumația este mai mare. Pentru ei am 
dezvoltat și alte programe de fidelizare interesante, de 
exemplu programul aniversar. Clienții care sărbătoresc 
onomasticile cu noi primesc cadou șampania și tortul 
pentru toți invitații lor. Un alt exemplu este discountul 
de 25%, acordat clienților care servesc masa de prânz 
în locația noastră, de luni până vineri. De asemenea, 
am conceput și oferte foarte avantajoase adresate 
pensionarilor, ce conțin meniuri apetisante la doar 10 
lei. 
Dar, mai presus de orice ofertă, sunt convins că poți 
fideliza clienții dacă ai pasiune, perseverență și multă 
forță de muncă.

Pe lângă serviciile de calitate, cum contribuiți la crearea 
unei atmosfere de bună dispoziție și relaxare?
D.P. În orice business excelența în execuție asigură 
baza succesului. Pentru asta este nevoie de multe, 
foarte multe ore de muncă și evident bani investiți. 
Am investit și timpul și banii necesari pentru crearea 
unui design cât mai plăcut și primitor, atât pe terasă, 
cât și în restaurant. Piatra Albă este o locație frumoasă, 
construită cu mult bun gust și rafinament. Nu spunem 

“ Eu unul iubesc cartierul 
Drumul Taberei, 

este locul în care m-am 
născut și am crescut. 

De când eram adolescent visam să construiesc o 
afacere în domeniul restaurantelor în această zonă.”
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doar noi asta, este și părerea clienților  noștri. 
Formația de muzică live dă viață localului. Clientul 
simte altfel muzica, este ca la un spectacol, nu-i așa?  

Cât de utilă a fost pentru zonă această afacere?
D.P. Sunt convins că este utilă și îmi argumentez 
afi rmația subliniind următoarele aspecte. 
În Paris funcționează astăzi 10.000 de restaurante, 
în timp ce în București doar 1.000. În mod evident, 
cererea și potențialul acestei piețe nu sunt acoperite. 
Din păcate, piața nu este astăzi capabilă să fi e în 
majoritate viabilă, să scoată produse decente, care să 
poată furniza pe termen lung calitate și servicii, astfel 
încât să poată mulțumi o masă cât mai mare de clienți. 
Un alt argument este însăși strategia noastră. Ne dorim 
să avem locația plină și pentru asta am fost și suntem 
în continuare dispuși să sacrifi căm profi tabilitatea: 
prețurile nu au fost și nu vor fi  proporțional majorate 
într-un context în care costurile și taxele sunt în 
continuă creștere. 
În plus, nu este de neglijat faptul că am depășit onorabil 
anii difi cili prin care a trecut economia României și 
care au infl uențat major și industria ospitalității.
Toate acestea sunt pentru noi dovezi clare că locația 
este utilă clienților din zonă, și nu numai, și ne creează 
în același timp o mare responsabilitate față de ei.

Ce vă motivează în fi ecare zi?
E.Z. În 2013, în industria restaurantelor este un 
lucru teribil de complicat să găsești oameni dispuși 
să învețe, să muncească corect și să câștige bani pe 
măsură. Mă motivează fantastic să văd că angajații 
noștri sunt diferiți și că înțeleg că suntem cu toții în 
slujba clientului. Recompensa majoră este să vedem 
clienții revenind cât mai des în locația noastră.

Ce gânduri de dezvoltare aveți pe viitor?
D.P. Ne concentrăm pe 2 direcții strategice, cea de 
dezvoltare și cea de efi cientizare.
Dacă vorbim despre dezvoltare, o să încercăm să 
atragem segmente noi de clienți din piață, cum ar fi  
studenții. O să concepem oferte noi, adaptate nevoilor 
și posibilităților lor fi nanciare. 
Am vrea să introducem seri cu tematică specifi că 
diverselor gastronomii internaționale, astfel încât 
să putem satisface capriciile culinare ocazionale ale 
clienților noștri. Ne gândim și la un nou concept de 
terasă, despre care aș vrea să nu dezvălui prea multe, 
oricum ceva complet nou pentru zona Drumul Taberei, 
ceva cu adevărat special, de calitate și sofi sticat. 
Planuri și ambiții avem multe, clienții trebuie doar să 
aibă încredere în noi.
Ne preocupă în egală măsură și sănătatea business-
ului pe care îl coordonăm. În anul 2013 ne-am propus 
să efi cientizăm cât mai bine procesele interne și 
costurile, să diminuăm pe cât posibil pierderile, astfel 
încât oferta adresată clienților noștri să aibă cel mai 
bun raport calitate/preț.
Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă felicit pentru 
tot ceea ce realizați aici și vă doresc să vă meargă din 
ce în ce mai bine!
Și noi îți mulțumim și Doamne Ajută! 

Eliberarea cardului este GRATUITĂ, în 
urma unei consumații de minimum 100 lei și 
este necesară completarea unui formular de 
înscriere.
• Reducerile aferente cardului nu se cumulează 
cu alte promoții sau oferte speciale.
• Acest card nu este un card de credit și nici un 
mijloc de plată.
• Pentru informații suplimentare și obținerea 
formularului de înscriere întrebați personalul 
localului.

Reduceri
5% la consumație între 100 - 200 lei
7% la consumație între 201 - 400 lei
10% la consumație peste 400 lei

Bonus*
Tortul și șampania oferite din partea casei 
la petrecerile organizate cu ocazia zilei de 
naștere. 

* Oferta este valabilă pentru o consumație de 
minimum 500 lei și este obligatorie rezervarea 
în prealabil.

simplu și avantajos

www.piatra-alba.ro

5
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discount
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gustări reci

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

Platou Festiv  (pentru 2 persoane) 
roşie umplută cu salată de vinete şi brânză cu chimen, 
muşchi file afumat, pastramă din piept de pui, şuncă de Praga, trandafiri din salam 
de Sibiu, ghiudem, telemea, caşcaval afumat, cremă de burduf pe felie de ardei gras, 
castravete verde, mozaic de măsline 
Platou fantezie “Piatra Albă” 
zacuscă de casă, salată de vinete, fasole bătută 
Platou de brânzeturi  
brie, gorgonzola, swaitzer, camembert, mozzarella, caşcaval afumat, brânză albă, 
nucă, măr, rucola 

750 46

300 16 

460 41 

370/460 49 

prețurile sunt exprimate în lei

Platou Pescăresc (pentru 2 - 3 persoane) 
file de hering cu lămâie, hering salmonat, file de hering picant, hamsii marinate, 
macrou afumat, butterfish, macrou marinat, ciuperci de pădure, morcov, ţelină, ardei 
gras, ceapă, cartof, măsline

Bruschete pomodoro
pâine prăjită, roşie, usturoi, busuioc, ulei de măsline 130    8
Bruschete salmone  
pâine prăjită, somon fume, lămâie, unt 160  13
Bruschete formaggi 
pâine prăjită, brânzeturi fine 120    9
Bruschete mixte 
pâine prăjită, roşie, somon fume, prosciutto crudo, brânză albă 110  11
Prosciutto melone 
prosciutto crudo, pepene galben 350  19
Carpaccio di salmone 
somon fume, rucola, capere, ceapă roşie, lămâie, focaccia 100/50  20
Carpaccio di vitello 
muşchi de vită, parmezan, rucola, roşii secchi, focaccia 100/50  20

Icre de crap                                                                                                                                             
Zacuscă de casă                                                                                                                                        
Salată de vinete                                                                                                                                        
Fasole bătută                                                                                                                                          

50    8
200    8
150    8
200    7
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platouricalde
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platouri calde

Platou haiducesc (pentru 3 persoane)

piept de pui, ceafă de porc, pastramă fragedă de oaie, coaste de porc, 

cârnăciori de casă, frigărui asortate, cartofi prăjiţi, murături asortate 1500/400/400   89 

Platou picant (pentru 2 persoane)

cotlete de berbecuţ, cârnăciori de casă, aripioare de pui, frigăruie de vită, 

cartofi englezeşti, murături asortate 700/400/200   49 

Platou cald românesc (pentru 2 persoane) 

aripioare de pui crocante, creier pane, bulete de caşcaval, ciuperci pane, 

dovlecei pane, vinete pane, sos de usturoi                                                                                                                      950/100  49

Platoul gurmandului (pentru 2 persoane) 

pastramă fragedă de oaie, pomana porcului, tochitură moldovenească, 

mămăliguţă, cartofi prăjiţi, murături asortate 600/600/300/200    56 

Platou ţărănesc (pentru 2 persoane) 

mititei la grătar, pastramă fragedă de oaie, pârjoale moldoveneşti, ficăţei de pui, bulete de caşcaval,

ciuperci umplute, cartofi prăjiţi, murături asortate                                                                                        1100/300/200   56 

Platou rustic (pentru 2 persoane) 

cotlete de berbecuţ, cârnaţi de casă, creier pane, scăricică la grătar, goujon de pui,

bulete de caşcaval, cartofi la cuptor cu rozmarin, murături asortate                                                       950/300/200   56 

Platou cu mititei mititei 4 buc., cartofi prăjiţi, muştar 320/200/50   19 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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gustăricalde
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gustări calde

Cupă caldă muşchi de vită, piept de pui, ciuperci, lămâie, pâine prăjită 100/100    16 

Carcalete cartofi prăjiţi, cabanos, telemea, ou 350    15 

Ficăţei de pui la tigaie  250    13 

Ficăţei de pui cu oţet balsamic ficăţei de pui, bacon, andive, oţet balsamic 200/150    14 

Frigărui de brânză picantă camembert, brânză albă, dovlecel, ardei gras, măsline 230    17 

Creier la capac  250    13 

Creier pane creier, ou, pesmet 250/50    13 

Creier măcelăresc creier, ceapă, ardei gras, roşie 150/100    13 

Dovlecei gratinaţi dovlecel, şuncă, mozzarella, sos de roşii, ulei aromat 300    14 

Brocoli gratinaţi brocoli, mascarpone, parmezan 300    14 

Ciuperci umplute cu piept de pui ciuperci, piept de pui, mozzarella, gorgonzola 400    17 

Tartine de ciuperci gratinate cu sos ragu ciuperci, sos ragu, mozzarella, parmezan 300    18 

Ciuperci haiduceşti ciuperci, mozzarella, bacon, usturoi 350    14 

Caşcaval pane  250    13 

Tris de caşcaval pane  250    13 

Bulete de caşcaval  200    13 

Bulz ciobănesc mămăliguţă, caşcaval, ou, brânză de burduf, bacon 450   18 

Mămăliguţă cu brânză şi smântână  450    13 

Omletă simplă 3 ouă 200      8 

Omletă mixtă 2 ouă, şuncă, caşcaval, ciuperci 210    11 

Omletă ţărănească 2 ouă, şuncă, cabanos, caşcaval, ciuperci, ardei gras, ceapă, roşie 230    13

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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salate

Salată “Piatra Albă” salată verde, penne, şuncă, ardei gras, ceapă roşie, măsline, apio 400    17 
Salată cu pui și ciuperci salată verde, piept de pui, ciuperci, smântână, pâine prăjită 400    15 
Salată cu vită și dressing de hrean mix de salate, muşchi de vită, roşie, hrean 390    23 
Salata şefului salată verde, gorgonzola, ricotta, parmezan, ardei gras, apio, sos gorgonzola 260/50    16 
Salată Caesar mix de salate, piept de pui, parmezan, capere, crutoane, dressing 350    19 
Salată cu ton salată verde, ton, ceapă, porumb, măsline, lămâie 400    17 
Salată mexicană salată verde, piept de pui, fasole, ardei gras, ceapă roşie, porumb, ardei iute 350    16 
Salată primavera mix de salate, roșie, castravete, ardei gras, ceapă roşie, ardei iute, sos de rodii 450    18 
Salată cu somon fume salată verde, somon fume, ardei gras, ceapă roşie, apio, lămâie, sos calypso 350/50    20 
Salată cu nuci şi gorgonzola mix de salate, nuci,  gorgonzola 200    18 
Salată grecească salată verde, brânză albă, roşie, castravete, ardei gras, ceapă roşie, măsline 450    17 
Salată bulgărească salată verde, şuncă, telemea, roşie, castravete, ardei gras, ceapă roşie, măsline, ou 450    18 
Salată de crudităţi morcov, ţelină, măr, smântână, pâine prăjită 240/50    10 
Salată de crudități cu creveţi morcov, ţelină, măr, creveţi, pâine prăjită 250/50    18 
Salată de crudităţi cu piept de pui  morcov, ţelină, măr, piept de pui, smântână, pâine prăjită 300/50    13 

Sos de smântână cu usturoi  50 g     4 
Sos de ardei  50 g     4 
Sos Calypso  50 g     5 
Sos gorgonzola  50 g     6 

Dressing

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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Cum și când ați început să gătiți?
Încă din copilărie m-am simțit foarte atras de tot ceea 
ce înseamnă a găti și mai ales a găti pentru cineva. De 
la vârsta de șase ani o ajutam pe mama în bucătărie, iar 
când ea era la serviciu eu și sora mea o așteptam acasă 
cu tot felul de surprize culinare.

Ce vă plăcea să mâncați cel mai mult în copilărie. Aveați 
vreo mâncare preferată?
Nu, nu aveam o mâncare favorită. Îmi plăcea însă tare 
mult să combin gusturile. Făceam diferite sosuri care mai 
de care mai neobișnuite ca și gust față de ceea ce gătea 
mama, deci față de mâncarea cu care eram obișnuiți. 
Mi s-a întâmplat de multe ori ca mama să-mi ceară 
rețeta pentru anumite preparate, iar asta mă stârnea de 
fiecare dată și mai tare, și îmi dădea încredere în mine. E 
important să-ți încurajezi copilul atunci când simți că are 
o pasiune pentru ceva.

Când a început gătitul să devină o profesie?
Din anul 1972 am început să gătesc pe bani, ca să spun 
așa. Inițial am lucrat la restaurant Berlin, la Capitol, 
unde am avut norocul să am în preajmă un bucătar foarte 
bun la vremea respectivă, Sandu Costel este numele 
lui. Mi-a plăcut foarte mult și am început să învăt tot 
ce ține de meseria asta. Am lucrat  și cu bucătari nemți, 
din RDG, de la care trebuie să recunosc că am învățat 
destul de multe despre o bucătărie inovatoare, care nu te 
lasă niciodată să te plictisești, pentru că plafonarea este 
un mare risc în meseria asta. Încă din perioada aceea 
am încercat să mă uit mult și la bucătarii ‘’de afară’’. 
Timp de 10 ani am lucrat acolo, după care m-am angajat 
la Hotel București. Având în vedere faptul că locurile 
menționate erau vizitate de o anumită categorie socială, 
oameni sus puși în partid, totul trebuia să fie impecabil. 
Nu ne permiteam nicio greșeală în bucătărie. Trebuia să 
venim de fiecare dată cu un preparat care să uimească. 
La vremea respectivă nu se asezonau decât trei, patru 

condimente maximum. Era greu să fii informat și 
mai ales să incluzi în preparate condimente pe care le 
descopereai de unul singur. Exista șofran dar nu exista 
curry, degeaba dispuneau de hribi, de exemplu, dacă nu 
știau cum să le gătească.
Acum nu ducem lipsă de informație sau condimente 
dar, din păcate, se pare că multor bucătari le lipsește 
imaginația.

Ce credeți că îl face pe un bucătar să evolueze, să 
depășească stadiul de la simplu executant de rețete la 
creator de gusturi?
Fantezia. Atât a culorii, cât și a gustului. Chiar dacă 
gătești aceeași mâncare de zeci, sute de ori, ea poate 
părea identică celorlalte, gătite tot de tine, însă de fiecare 
dată va avea ceva în plus. Va avea o poveste. Am învățat 
asta la școala de bucătari a lui Gordon Ramsay, Gordon 
Bleu, din Londra. Mi-a plăcut, și mă gândesc deseori 
la povestea din “spatele’’ unei farfurii. Ramsay este 
din punctul meu de vedere un bucătar extraordinar. Mă 
bucur pentru șansa asta pe care mi-a oferit-o viața.

Ce v-a inspirat? Cum se face că nu ați rămas la nivelul 
de plafonare la care au rămas mulți dintre foștii 
dumneavoastră colegi din perioada respectivă?
Inspiratia îți vine, sau mai bine zis se dezvoltă, prinde 
aripi, în momentul în care mergi în străinătate. Am lucrat 
pentru o perioadă bună de timp în Anglia, Italia, în Franța, 
la Cannes, unde am avut ocazia să văd o cu totul altă 
latură a bucătăriei, dar și a oamenilor. Latura artistică, 
i-aș spune. Acolo am învățat că pot combina liniștit 
condimente care în sine se resping dar care unite creează 
un echilibru yin și yang perfect. De exemplu boiaua 
dulce cu boiaua verde, deși ele nu se apropie ca gust, 
ci se resping, îmbinate pot oferi o savoare aparte, care 
îți trezește toate simțurile. Este ca în cazul unui mixt de 
brânzeturi franțuzești. Mirosul poate fi respingător, însă 

la o vorbă de duh cu Chef Cristian, bucătar șef Piatra Albă

Bucătăria
 este o alchimie

de Mihaela Anton
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odată degustate se schimbă povestea. Asta, bineînțeles, 
dacă îți plac braâzeturile în cauză.

Ce credeți dumneavoastră că poate să uimească oamenii 
în materie de hrană?
Bucătăria este o alchimie. Trebuie să profiți mereu de tot 
ceea ce ai în jurul tău. De exemplu am văzut în bucătăria 
turcească grâșnița, pe care ei o consumă cu iaurt și e 
foarte apreciată, dar noi o folosim pentru hrana porcilor. 
Simplitatea este cheia reușitei de multe ori. Simplitatea 
denotă totodată și eleganță și bun gust. Mâncarea e ca o 
călătorie. E minunat când poți avea în farfurie ingrediente 
din toate colțurile lumii.

Aveți un mentor în meseria asta?
Da, mai mulți. Unul dintre ei este Joseph Hadad, un 
bucătar cu care am lucrat la Vernescu. Îl consider unul 
dintre cei mai buni bucătari din România actuală, iar 
de pe plan internațional îl apreciez enorm pe Gordon 
Ramsey. Îi admir foarte mult și ceea ce mă determină 
să o fac este tocmai capacitatea lor de a depăși ideile 
preconcepute în bucătărie. Imaginația e la ea acasă, 
oferă permanent ceva spectaculos, atât vizual, cât și ca 
gust, aromă, savoare. Sunt niște chefi care dau dovadă 
de o lejeritate și o pasiune extraordinare. Eu cred că noi 
mâncăm întâi cu ochii, apoi cu sufletul, bucurându-ne de 
compania pe care o avem, de momentul pe care îl trăim, 
pentru ca, ulterior, preparatul care îți ajunge în stomac să 
te facă să te simți bine și a doua zi.

Ce calități ar trebui să aibă un chef de top?
În primul rând trebuie să fie corect cu el însuși. Mai exact 
să nu accepte în bucătărie niciun aliment care îi trezește 
dubii vizavi de calitate, prospețime. Este responsabil 
față de toți cei pentru care gătește și nu trebuie să uite 
niciodată asta. Nu trebuie să accepte niciun fel de 
compromis în acest sens. E indicat să aibă cunoștințe de 
nutriție, să poată recomanda anumite alimente în funcție 
de organism, condițiile meteo și mulți alți factori. 
Un chef de calitate trebuie să inspire încredere 
clientului. Oamenii se simt foarte bine în momentul 
în care bucătarul 
vine la ei la masă, le 
ascultă preferințele, 
le recomandă 
anumite preparate. 
Din păcate în 
România mulți nu-și 
dau seama cât de 
important este acest 
act. 

Ce vă place să gătiți 
cel mai mult?
Îmi place tot ceea ce 
înseamnă viață. Viață 
oceanică. Mă pasionează foarte mult să gătesc pește, 
fructe de mare. Marea, oceanul îți oferă toate tipurile 
de carne pe care le poți găsi și pe uscat. Echivalente ale 
acestora bineînțeles. Pentru vită avem ca și corespondent 
tonul, pentru porc avem dorada iar pentru pui barbunia, 
calcanul.

Aveți o bucătărie internațională preferată?
În opinia mea în lumea aceasta nu există decât patru 
bucătării. Chinezească, pe care o consider cea mai bună, 

pentru că ei consumă tot ce există în aer, pe pământ și sub 
pământ, și țin mult seamă de medicină, de prelungirea 
vieții; bucătăria libaneză, care este o bucătărie curată, 
ei nu folosesc nimic uscat ci tot ce este proaspăt, cea 
italiană, pentru combinațiile ei, și nu în ultimul rând 
bucătăria franceză pentru rafinamentul pe care îl are. 
Bucătăria noastră tradițională este mai degrabă un 
amalgam de rețete ce au corespondent în alte culturi. 
Noi avem pur românesc doar peștele în cetină și bulzul 
ciobănesc.

Ce se mănâncă foarte mult la Piatra Albă?
Aici se consumă foarte mult preparatele din carne, fie 

ea de porc, pui, vită, pește dar și fructele de mare se 
vând foarte bine. Nu există un preparat pe care să nu îl 

vindem. Se știe că românii preferă mâncărurile puțin 
mai grase și atunci aleg, normal, o ceafă de porc, aleg 
mici, dar totodată aleg și alte tipuri de carne pe care le 

găsesc mai indicate stării lor de sănătate, dispoziției 
în care se află în momentul respectiv. Din fericire 

acționarii ne ajută și ne sprijină foarte mult, 
asigurându-se că avem mereu la dispoziție tot ceea ce 

ne trebuie. Relația patron angajat este foarte importantă 
dacă vrei ca afacerea 

ta să meargă, să 
prospere. Degeaba 

vrei să faci tu 
ca bucătar ceva, 

dacă nu dispui de 
sprijin din partea 

conducerii.
Din păcate omul 

renunță la mâncare 
în favoarea banilor. 

Preferă să-și 
cumpere o haină 
scumpă decât să 

mănânce ceva de 
calitate. Vrea să-i impresioneze pe cei din jur dar uită să 

aibă grijă de sănătatea lui.

Care e cel mai greu moment al unei zile în bucătărie?
Începutul. E cel mai dificil moment pentru că impune 
rigoare, trebuie să te organizezi și să știi foarte bine pe ce 
linie mergi în ziua respectivă. Încerci să pui totul la punct 
cât mai repede ca să nu intri într-o zi furtunoasă și să ai 
tot felul de lipsuri. Clientul nu trebuie să sufere. Atâta 
timp cât un preparat figurează în meniu, el trebuie să fie 
disponibil. Echipa este de asemenea foarte importantă. 
Dacă ești înconjurat de oameni buni ești un om bun, 
dacă cei din jur te trag în jos este imposibil să te poți 
ridica, să poți reuși de unul singur.

Dar cel mai plăcut moment?
Sfârșitul. Sfârșitul unei zile în care ai avut parte de 
recenzii bune, în care oamenii pentru care ai gătit sunt 
multumiți, încântați, nerăbdători să le gătești și altă dată. 

“E minunat când 
poți avea în farfurie 
ingrediente din toate 

colțurile lumii.”
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Cu aceste mici lucruri se hrănește un bucătar. Nimic nu 
se compară cu aprecierea muncii tale de către ceilalți.

Au fost momente în care ați vrut să renunțați?
Da, au fost multe momente în care am fost tentat să 
cedez, pentru că, lucrând cu oameni care nu te înțeleg, e 
foarte greu să te păstrezi tare pe poziții, să nu-ți încalci 
principiile și să fii în continuare corect cu tine. 

Acasă gătiți?
Din păcate nu mai am timp să gătesc și acasă. O fac însă 
uneori pentru fetița mea, dar pot să spun că mi-a preluat 
oarecum rolul în bucătărie și mai degrabă mă așteaptă 
ea pe mine cu tot felul de preparate. Bineînțeles asta 
mă bucură. Mă bucură apropierea și pasiunea ei pentru 
bucătărie.

Dacă ați vrea să vă răsfățați într-o zi în sânul familiei ce 
ați alege să mâncați?
O dorada. În opinia mea este cel mai bun pește din lume. 
Supranumit și peștele Sfântului Petru, dorada este cel 
mai cunoscut și mâncat pește din Țara Sfântă. Aș găti-o 
simplu, doar cu sare, lămâie și ulei, și aș asezona-o 
probabil cu o salată la fel de simplă.

Cum ați ajuns la Piatra Albă și ce v-a determinat să nu 
alegeți un alt loc?
Am venit aici în urma unui anunț. I-am cunoscut pe 
patroni, am văzut bucătăria, echipa, potențialul, și în 
urma discuțiilor avute am ales să rămân aici, refuzând 
astfel o ofertă pe care o aveam la Capșa. Piatra Albă 
mi s-a părut o provocare și chiar am vrut, și vreau în 
continuare, să fac ceva deosebit aici. 

Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze un chef de 
calitate?
În primul rând trebuie să te faci înțeles de echipă. În al 
doilea rând trebuie să le dobândești încrederea patronilor, 
să le arăți că tu poți și vrei. Un alt aspect demn de luat 
în calcul îl constituie clientul în fața căruia trebuie, de 
asemenea, să te faci înțeles, să-l poți bucura, să-i poți 
oferi gusturi noi. Ultimul și poate cel mai important pas 
este să vii la muncă din plăcere, să faci totul din pasiune. 
Oamenii simt când acorzi atenție detaliilor, se simt 
răsfățați și asta e minunat. Într-o bucătărie dacă nu există 
iubire nu există nimic.
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supesupe
ciorbe
creme

și
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supe, creme, ciorbe

Ciorbă de fasole cu costiţă afumată  400  10 

Ciorbă rădăuţeană  400  10

Ciorbă de burtă  400  11 

Cremă de legume cu crutoane  400    9 

Cremă de ciuperci   400  10

Cremă de brocoli cu gorgonzola  400  10 

Ciorbă de legume  400    8 

Ciorbă ţărănească de văcuţă  400  10 

Ciorbă de pui a la greque  400  10 

Ciorbă ţărănească de perişoare  400  10 

Ciorbă de perişoare a la greque  400  10 

Ciorbă de fasole   400    8 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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pui
echilibrul cărnii



23piatra albă

pui

Pui la ceaun 1/2 pui 600    21

Pui cu sos de ciuperci de pădure piept de pui, hribi, parmezan, ulei de măsline 200/ 300    22 

Pui cu sos de usturoi şi mămăliguţă pulpă de pui, ciuperci, usturoi, mămăliguţă 200/80/150    20 

Pui cu ghimbir piept de pui, ghimbir, usturoi, lămâie, capere 200/ 100    18 

Pui în stil chinezesc piept de pui, ardei gras, morcov, ţelină, orez, sos soia 180/200/150    21 

Straccetti de pui  piept de pui, roşii cherry, parmezan, rucola, oţet balsamic 150/200    23 

Pui “Crisspy”  piept de pui, pesmet, fulgi de porumb, peperoncino 200    19 

Pui cu sos de lămâie piept de pui, lămâie, capere 200/150   18 

Ciulama de pui cu ciuperci şi mămăliguţă piept de pui, pulpă de pui, ciuperci, smântână, mămăliguţă 200/80/150    22 

Pulpă de pui cu ardei gras pulpă de pui, ardei kapia, usturoi  200/200    18 

Pui “Viena” piept de pui, şuncă, caşcaval, ardei gras, sos roşu 180/150/100    21 

Pui quattro formaggi piept de pui, gorgonzola, brie, mozzarella, parmezan 200/200    22 

Pui “ca la bunica” piept de pui, ardei gras, roşie, dovlecel, ciuperci, morcov, usturoi 180/290    20 

Pui cu ardei iute şi arahide piept de pui, ardei iute, ardei gras, morcov, ţelină, arahide, sos soia 200/120    18 

Piept de pui cu sos gorgonzola piept de pui, sos gorgonzola 200/150    23 

Pui ardelenesc piept de pui, caşcaval, cartofi copţi 150/100/250   22 

Tocăniţă de pui cu ciuperci pulpă de pui, ciuperci, ardei gras, ceapă, sos roşu 200 /250   21 

Saramură de pui cu mămăliguţă pulpă de pui,  ardei gras,  roşie, ceapă, ardei iute, mămăliguţă 250/ 170/150   20

Cordon bleu din piept de pui piept de pui, şuncă, caşcaval 160/65    19 

Aripioare de pui crocante aripioare de pui, fulgi de porumb, peperoncino 400   17 

Frigărui din piept de pui piept de pui, ardei gras, ciuperci, ceapă 200/140    18 

Pui shanghai piept de pui, sos bechamel 200    15 

Şniţel din piept de pui  150/50    15 

Şniţel parizian cu sos de ciuperci piept de pui, ciuperci, lămâie, sos bechamel 150/50/150    18 

Şniţel din piept de pui gratinat piept de pui, mozzarella, roşie, sos bechamel 150/50/70    17 

Piept de pui la grătar  250    16 

Pulpă de pui dezosată la grătar  250   16

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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un clasic al gustului
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porc

Coaste rumenite la cuptor cu sos picant  500/200   23

Sărmăluțe în foi de varză, mămăliguță și ardei iute  270/250   19

Muşchiuleţ de porc în crustă de ierburi muşchiuleţ de porc, bacon, rozmarin, cimbru, oregano 250/140    24 

Tigaie picantă ceafă de porc, ciuperci, ardei iute, sos roşu 200/150    22 

Escalop de porc cu ciuperci de pădure şi trufe file de porc, hribi, parmezan, ulei de trufe 200/200    24 

Pârjoale moldoveneşti ceafă de porc, pulpă de pui, ou, condimente 250    15 

Cotlet de porc mexican cotlet de porc, ardei gras, sos de ardei 250/90    22 

Medalion de porc cu ciuperci file de porc, ciuperci, sos roşu 200/300    22 

Escalop de porc cu sos de lămâie şi ghimbir file de porc, lămâie, ghimbir 200/150    21 

Pomana porcului ceafă de porc, usturoi, mămăliguţă 250/200    21 

Cotlet de porc haiducesc cotlet de porc, ardei gras, castraveți muraţi, ceapă, hribi 250/200    22 

Valdostana file de porc, şuncă, caşcaval, ciuperci, roşie, sos roşu 200/190    22 

File de porc BBQ file de porc, sos BBQ 200/30    21 

Tochitură moldovenească cu ou şi mămăliguţă 

ceafă de porc, pulpă de pui, cârnăciori, ciuperci, usturoi, telemea, mămăliguţă                    250/100/200    23 

Cârnaţi de casă cu varză călită cârnaţi proaspeţi, varză călită 300/200    19 

Cordon bleu din file de porc  file de porc, şuncă, caşcaval 150/65    19 

Şniţel crocant de porc file de porc, fulgi de porumb, pesmet 150/100    19 

Şniţel palermo file de porc, caşcaval, sos bechamel 150/100    19 

Muşchiuleţ la grătar  250    20 

Cotlet la grătar  250    19 

Ceafă la grătar  250    20 

File la grătar  250    19 

Scăricică la grătar  400    20 

Scăricică de porc picantă  400    20 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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vită

Muşchi de vită “ Piatra Albă” 

muşchi de vită, ardei gras, morcov, ţelină, roşii secchi, parmezan, focaccia 200/130/200    38 

Biftec tartar muşchi de vită, condimente, pâine prăjită 200/100    39 

Ossobuco milanez rasol de vită, morcov, ţelină, ceapă, conopidă, hrean, sos roşu 400/260    33 

Vită pe plită încinsă  muşchi de vită, ardei gras, morcov, ţelină, sos soia 200/160    37 

Muşchi de vită funghi e porcini muşchi de vită, hribi, parmezan 200/200    37 

Muşchi de vită spicy muşchi de vită, ardei iute 200/20    33 

Straccetti de vită  muşchi de vită, roşii cherry, parmezan, rucola, oţet balsamic 150/200    37 

Rasol de vită cu hrean şi legume rasol de vită, morcov, ţelină, conopidă, ceapă, hrean 400/160    30 

Vită crocantă şi picantă muşchi de vită, ardei gras, ardei iute, sos soia 200/170    38 

Muşchi de vită condimentat cu sos de vin roşu muşchi de  vită, ciuperci, ceapă, sos roşu 200/150    36

Stir-fry de vită antricot de vită, ardei gras, morcov, țelină, ceapă, porumb, sos soia 200/220   25 

Mușchi de vită cu piper verde și rosu mușchi de vită, piper verde, piper roșu 200/150   38

Mușchi de vită gorgonzola mușchi de vită, sos gorgonzola 200/150   39

Șnițel de vită crocant mușchi de vită, fulgi de porumb 150/100   28

Șnițel vienez  150/50   28

Mușchi de vită la grătar  250   39

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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oaie & berbecuț

Pastramă fragedă de oaie cu mămăliguţă  300/150    26 

Tocăniţă picantă de berbecuţ pulpă de berbecuţ, ardei gras, ceapă, sos roşu 200/200    24 

Cotlete de berbecuţ haiduceşti cotlete de berbecuţ, ardei gras, castraveţi muraţi, ceapă, bacon, sos roşu 250/260    29 

Cotlete de berbecuţ fra diavola cotlete de berbecuţ, dovlecel, vinete, ardei gras, ceapă, sos picant 250/250    29 

Cotlete de berbecuţ cu măsline cotlete de berbecuţ, măsline, morcov, sos roşu 250/200    29 

Cotlete de berbecuţ la grătar  300    26 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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pește & fructe de mare

Lup de mare cu sos alb de sparanghel lup de mare, sparanghel, morcov, ceapă, lămâie 350/250    34 

Dorada în crustă de sare dorada, sare de mare, lămâie 300    32 

File de dorada cu sos de măsline verzi file de dorada, măsline verzi, ardei gras, capere 200/150    32 

Dorada imperială dorada, ceapă roşie, pătrunjel, lămâie 300/70    31 

Dorada la grătar  300    30 

Somon la grătar cu sos de trufe somon, sos de trufe 250/50    34 

Somon la grătar  250    32 

Păstrăv afumat cu spanac şi sos diavola păstrăv, spanac, dovlecel, măsline, sos diavola 300/200    27 

Păstrăv siberian păstrăv învelit în foi de viță de vie şi sare 300/250    25 

Păstrăv la tigaie cu mujdei de usturoi şi mămăliguţă  300/150/50   26 

Păstrăv la grătar  300    24 

Şalău în crustă de ierburi file de şalău, busuioc, oregano, rozmarin, ceapă, capere 250/100    25 

File de şalău gratinat file de şalău, mozzarella, roşie, sos bechamel 200/70    23 

Şalău meuniere  200/75    23 

File de şalău prăjit  200    21 

Saramură de crap cu mămăliguţă  300/170/150    24 

Crap prăjit  300    20 

Platou mediteranean grătar/prăjit somon, calamar, creveţi, scoici, rucola, lămâie, sos picant, sos de ardei 280/150    39 

Tocăniţă din fructe de mare creveţi, scoici, calamar, ciuperci, ardei gras 400    37 

Creveţi imperiali creveţi, piersică 150/100    39 

Creveţi “Piatra Albă” creveţi, unt, usturoi, boia dulce 150/50    39 

Creveţi cu sos de unt creveţi, unt, usturoi, rucola, lămâie 150/80    39 

Creveţi în sos picant creveţi, rucola, sos picant 150/100    39 

Shis de calamar picant la grătar calamar, ardei gras, ardei iute, lămâie 160/ 90    19 

Calamari “Piatra Albă” calamar, salată primavera, sos rose cu nucă 240/100/80    26 

Calamari pane cu sos remoulade  240/100    24 

Calamari la grătar  240    23 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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garnituri

Legume mexicane  200    7 
Legume asortate la grătar  300    8 
Buchetieră de legume  250    7 
Brocoli sote  200    9 
Piure de spanac cu usturoi  200    8 
Ciuperci sote  250    7 
Ciuperci la grătar  200    8 
Cartofi  natur  200    6 
Cartofi  piure  150    6 
Cartofi  prăjiţi  200    6 
Cartofi  englezeşti  250    6 
Cartofi  la cuptor cu rozmarin  250    6 
Cartofi  ţărăneşti  250    6 
Cartof copt cu pastă de brânză  250/ 50    7 
Orez  200    5 
Orez cu hribi  250    7 
Orez primavera  250    7 
Orez mare e monti  250    7 
Orez cantonez  250    7 
Orez cu ciuperci  250    7 
Orez ţărănesc  250    7 
Varză călită  250    7 
Mămăliguţă  250    4 
   
   
Alte bunătăți  
Mujdei de usturoi   3 
Muştar   2 
Smântână   2 
Hrean   3 
Ardei iute   1 
Chifl ă   0.80 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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salate

Salată asortată de vară  350    8 

Salată de roşii cu telemea  200/100    8 

Salată de varză albă  200    5 

Salată de castraveţi verzi  200    6 

Salată de ceapă roşie  200    4 

Salată de ardei copţi  200    9 

Salată de sfeclă cu hrean  200/30    6 

Salată verde cu lămâie  200/40    8 

Salată de varză acră  200    7 

Salată de castraveţi muraţi  200    7 

Salată asortată de murături  200    7 

gramajele reprezintă cantitatea în crud a materiilor prime

prețurile sunt exprimate în lei
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o mică parte din echipa Piatra Albă
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De cât timp vă ocupați cu manageriatul la Piatra Albă? 
Ce alte funcții ați ocupat înainte?
M-am alăturat echipei Piatra Albă acum 1 an și nu regret 
nicio secundă decizia luată. Cu toate că în scurtul timp 
petrecut aici am întâmpinat zile cu multe provocări 
profesionale, de fiecare dată am reușit să găsim 
metodele potrivite să le depășim împreună și să venim 
în continuare cu plăcere la muncă. 
Cariera mea a avut un traseu interesant, pot spune 
chiar anevoios pe alocuri, dar fiecare experiență trăită 
a meritat din plin, și mă ajută enorm în funcția pe care 
o ocup astăzi. Am parcurs toate etapele acestei meserii, 
am debarasat mese, am sters pahare, am fost ospătar, 
barman și am evoluat în final ca șef de sală și ulterior 
ca manager. Am observat că, dacă îți place foarte mult 
meseria pe care o alegi, mai devreme sau mai târziu 
rezultatele vor apărea.

V-a ajutat experiența anterioară?
Da, m-a ajutat foarte mult. Este de preferat să fii leaderul 
unei echipe ale cărei funcții le-ai ocupat și tu în trecut, 
pentru că înțelegi astfel cu ce se confruntă, ce greutăți 
întâmpină, ce nevoi are. 
Provocarea principală în meseria aceasta este însă 
interacțiunea permanentă cu oamenii la care ești expus; 
pe de o parte sunt clienții, ale căror nevoi și cerințe sunt 
din ce în ce mai sofisticate și pe care este impetuos 
necesar să le satisfaci, și pe de altă parte echipa care se 
confruntă adesea cu situații dificile. Am încercat atunci 
să nu fiu doar managerul lor, să fiu și colegul lor, și să-i 
ajut oriunde a fost nevoie, de exemplu la debarasat, la 

servit etc. Suportul și munca în echipă înseamnă foarte 
mult dacă vrei ca o locație să funcționeze optim.

E greu să consolidezi o echipă?
Primul pas este să găsești oameni dedicati cu adevărat 
meseriei pe care și-au ales-o, și să reușești să-i aduci în 
echipa ta. La fel de important este să fie profesioniști, 
să-și cunoască bine atribuțiile și să încerce să le respecte 
cât mai bine. Un ospătar bun știe să asculte clientul, 
empatizează cu el și intuiește cerințele lui. 
Dincolo de calitățile individuale la fel de importante, 
dacă nu chiar mai importante, sunt cele de grup. 
Restaurantul Piatra Albă este reprezentat de fiecare 
angajat în parte, dar nu poate da rezultate dacă întreaga 
echipă nu este în armonie perfectă. E nevoie de timp, 
multă răbdare și consiliere individuală pentru ca o 
echipă să se consolideze. 

Câți angajați aveți în momentul de față?
Restaurantul Piatra Albă are în prezent în jur de 
50 de angajați, un număr suficient de mare pentru 
a oferi clienților servicii de calitate. Clienții sunt   
multumiți, revin cu plăcere de fiecare dată, ne aleg 
pentru evenimentele importante din viața lor iar asta 
ne încurajează și ne stimulează să ne îmbunătățim 
permanent serviciile și oferta de produse.

Cu ce probleme vă confruntați cel mai des?
Având în vedere că lucrăm cu mulți oameni, inevitabil 
ne confruntăm și cu situații mai delicate. Un exemplu ar 
fi comunicarea insuficientă fie în echipă, fie cu clientul, 

de vorbă cu Marius Ioniță, manager Piatra Albă

pasiunea
 în tot ceea ce faci

e esențială
de Mihaela Anton
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ceea ce poate genera disfuncționalități. Este important 
ca problema să fie abordată cu multă diplomație, să 
existe disponibilitate de ambele părți în soluționarea ei 
și să învățăm să recunoaștem, să ne asumăm greșelile 
și să fim dispuși să plătim pentru ele. Rolul meu este 
să-mi consiliez echipa, astfel încât clientul să plece 
întotdeauna mulțumit din locația noastră. 

Care considerați că sunt calitățile pe care ar trebui să le 
aibă oamenii care lucrează în acest domeniu?
Se spune ca nivelul echipei cu care lucrezi este stabilit 
de cel mai slab om din 
echipă. Este destul de 
pragmatic dar adevărat. 
Un om slab poate pune 
în umbră o echipă 
întreagă. 
Din acest motiv 
suntem foarte atenți 
la angajare, selectăm 
oameni pasionați, 
cărora le place foarte 
mult meseria pe care și-
au ales-o. Pot enumera 
multe dintre calitățile 
necesare meseriei: 
talent, empatie, intuiție, atitudine pozitivă, diplomație, 
răbdare, atenție la detalii, putere de muncă etc. Deși 
căutăm ca angajații noștri să aibă cât mai multe calități 
din cele enumerate mai sus, nu ne așteptăm să fie 
perfecți din prima zi de lucru. Suntem atenți la ei și îi 
modelăm în permanență; important este să vedem că au 
disponibilitate și deschidere la schimbare și la nou.

Ce atitudine trebuie să aibă un manager în fața 
personalului pe care îl conduce?
Trebuie să fie ferm, corect și să aibă abilitatea de a 
stabili și comunica foarte clar responsabilitățile fiecărui 
membru din echipă. Trebuie să-și câștige respectul 
echipei, să și-o apropie iar pentru asta e nevoie să-i 
asculte pe fiecare în parte și să-i ajute de câte ori au 
nevoie. E nevoie și de flexibilitate; angajații au sugestii 
iar ele trebuie evaluate și luate în considerare dacă sunt 
pertinente și conforme strategiei locației.

Care e media de vârstă a angajaților de la Piatra Albă?
Vârsta nu este un criteriu eliminator în politica de 
angajare a locației. În principiu căutăm să formăm o 
echipă dinamică, cu oameni dedicați și profesioniști. 
Experiența valorează mai mult decât vârsta, deși de cele 
mai multe ori cunoștințele profesionale se acumulează 
în timp.

Pe ce puneți foarte mult accent aici la Piatra Albă?
Obiectivul nostru principal este să oferim servicii și 

produse de calitate. Ne 
dorim să impresionăm 
de fiecare dată clienții 
cu preparate sănătoase, 
gustoase, proaspete și cu 
servicii impecabile. 

Ce capacitate are 
restaurantul Piatra Albă?
Locația noastră 
este interesantă prin 
diversitatea spațiilor pe 
care le găzduiește: un 
bar intim și cochet cu 

40 de fotolii, o terasă impresionantă, o oază de verdeață 
și intimitate în mijlocul unui cartier dinamic, cu o 
capacitate de 350 de locuri și un salon elegant ce poate 
întâmpina 200 de clienți. Putem servi 600 de clienți 
simultan, sună impresionant, nu?

Pentru ce evenimente sunteți pregătiți?
Suntem o locație de referință în Sectorul 6 în ceea ce 
privește organizarea evenimentelor. În cei 6 ani de 
funcționare, am acumulat multă experiență prin numărul 
și diversitatea evenimentelor pe care le-am organizat: 
nunți, petreceri corporate, botezuri, onomastice etc. 
Ofertele de meniu sunt adaptate special la tipul de 
eveniment și diversificate în funcție de gusturile și 
posibilitățile financiare ale clienților.
Puteți apela la noi cu încredere, suntem pregătiți pentru 
orice tip de eveniment!

 “ Ne dorim să 
impresionăm de fiecare 
dată clienții cu preparate 

sănătoase, gustoase, 
proaspete și cu servicii 

impecabile. “ 
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Eleganța, rafinamentul, atmosfera plăcută, calitatea preparatelor și a 
serviciilor, sunt doar câteva dintre motivele pentru care, de mai bine de 6 
ani, tot mai multe persoane aleg să-și petreacă alături de noi evenimente 

importante din viață.

Fie că alegeți să aveți mai mulți sau mai puțini invitați puteți sta 
liniștiți deoarece restaurantul ‘’Piatra Albă’’ dispune de 
3 saloane cochete cu o capacitate de 70, 90 respectiv 
170 de locuri. 

Pentru a veni în sprijinul clienților săi, restaurantul 
‘’Piatra Albă’’ oferă gratuit decorarea sălii cu fețe de 
masă, huse pentru scaune, șervete și masa pentru 
prezidiu. 

Toate băuturile alcoolice și non alcoolice 
(dacă s-a optat pentru free bar) se pot 
consuma în cantități nelimitate pe toată durata 
evenimentului, iar salonul și serviciile noastre 
sunt la dispoziția dumneavoastră până la cel 
târziu orele 6 a.m.

Restaurantul nostru poate asigura meniuri 
speciale pentru vegetarieni, lacto-vegetarieni, 
copii și meniuri fără conținut de carne de porc. 

De asemenea, restaurantul Piatra Albă oferă 
o masă de două persoane pentru degustarea 
meniului, însă cu o programare prealabilă 
de 3 zile. 

Pentru mai multe detalii puteți lua 
legătura cu managerul restaurantului 
sau cu orice altă persoană avizată.

Vă așteptăm cu drag!
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paste

Spaghete mare e monti spaghete, creveţi, calamar, hribi, dovlecel, parmezan 350    25 

Spaghete cu nucă, stafide şi creveţi spaghete, creveţi, nucă, stafide, parmezan 350    25 

Spaghete bolognese spaghete, sos bolognese, sos roşii, condimente 400    19 

Spaghete carbonara cu pui spaghete, piept de pui, bacon, smântână, ou, parmezan 400    21 

Spaghete milanese spaghete, şuncă, ciuperci, parmezan, sos roşu 375    19 

Spaghete aglio olio e peperoncino spaghete, usturoi, ardei iute, busuioc, parmezan 300    16 

Spaghete carbonara spaghete, bacon, smântână, ou, parmezan 350    19 

Tagliatele de casă cu sos de trufe tagliatele de casă, parmezan, sos de trufe 350    23 

Tagliatele cu somon la cuptor tagliatele, somon, ardei gras, capere, mozzarella, parmezan 375    26 

Tagliatele cu fructe de mare tagliatele, creveţi, scoici, surimi, sos roşu 325    25 

Penne al forno penne, şuncă, bacon, ciuperci, usturoi, mozzarella, parmezan, sos rose 375    23 

Penne all’ arrabbiata penne, usturoi, ardei iute, condimente, sos roşu 325    17 

Penne quattro formaggi penne, brie, gorgonzola, camembert, parmezan, smântână 325    24 

Penne cu ton şi brocoli la cuptor penne, ton, brocoli, ceapă roşie, măsline, mozzarella, parmezan 400    24 

Penne alla boscaiola penne, şuncă, ciuperci, smântână, parmezan 375    19 

Penne al ragu penne, sos ragu, parmezan 340    20 

Tortellini panna & prosciutto tortellini, șuncă, panna, parmezan 325    24 

Tortellini al forno tortellini, piept de pui, gorgonzola, mozzarella, parmezan, sos rose 375    25 

Cannelloni al ragu cannellonni, sos ragu, mozzarella, parmezan 450    25 

prețurile sunt exprimate în lei
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Sos de roşii dulce  50 g 3 
Sos de roşii picant  50 g 3 
Ulei picant              50 g     3 

Ciuperci, măsline, roşie, ardei gras, porumb, ceapă, ananas  35 g   4 
Şuncă, salam, bacon, piept de pui, ton, mozzarella, telemea  35 g   4 
Gorgonzola, brie, swaitzer, parmezan  35 g   6 
Prosciutto crudo, fructe de mare, somon fume  35 g   6 

EX
TR

A

S O S U R I

TOPPING 
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pizza

Pizza “Piatra Albă “ smântână, mozzarella, piept de pui, ciuperci, măsline, gorgonzola, condimente  24 

Pizza Margherita sos de roșii, mozzarella, condimente  16

Pizza specială  sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, piept de pui, ciuperci, ardei gras, măsline, condimente  24

Pizza perugia sos de roșii, mozzarella, bacon, ciuperci, porumb, măsline, parmezan, condimente  20

Pizza bolognese sos de roșii, mozzarella, sos bolognese, măsline, ceapă, condimente  20

Pizza prosciutto sos de roșii, mozzarella, șuncă, condimente  19 

Pizza funghi sos de roșii, mozzarella, ciuperci, condimente  19

Pizza prosciutto & funghi sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, condimente  21

Pizza quattro stagioni sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, ciuperci, ardei gras, măsline, condimente                  23

Pizza favolosa mozzarella, prosciutto crudo, gorgonzola, parmezan, condimente  25 

Pizza vegetariană sos de roșii, mozzarella, ciuperci, ardei gras, roșie, ceapă, porumb, măsline, condimente 19

Pizza tonno sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă, măsline, condimente  20 

Pizza calzone sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, condimente  21

Pizza o sole mio sos de roșii, mozzarella, șuncă, ou, condimente  19

Pizza diavola sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei iute, condimente  21

Pizza Hawaii sos de roșii, mozzarella, suncă, ananas  20

Pizza pollo sos de roșii, mozzarella, piept de pui, ciuperci, ardei gras, condimente  22 

Pizza quattro formaggi mozzarella, gorgonzola, brie, parmezan, condimente  24 

Pizza capricciosa sos de roşii, mozzarella, şuncă, ciuperci, ardei gras, măsline, condimente 22 

Pizza pesce sos de roşii, mozzarella, somon fume, ton, ceapă roşie, capere, condimente  23 

Pizza misto carne sos de roşii, mozzarella, piept de pui, şuncă, salam, bacon, condimente  23 

Pizza prosciutto crudo sos de roşii, mozzarella, prosciutto crudo, parmezan, condimente  25

Pizza messicana sos de roşii, mozzarella, salam picant, ardei gras, roşie, ceapă, ardei iute, măsline, condimente                                 22

Pizza ai frutti di mare sos de roşii, scoici, creveţi, surimi, usturoi, condimente  21 

Pizza ţărănească sos de roşii, mozzarella, bacon, cârnăciori, ciuperci, ceapă roşie, porumb, condimente  20 

Pizza vegetariană de post sos de roşii, ciuperci, ardei gras, roşie, ceapă, porumb, măsline, condimente  16 

Foccacia   5 

Foccacia cu măsline   7 

Foccacia cu parmezan   7 

Foccacia cu usturoi   7 

Foccacia cu ulei picant   7 

prețurile sunt exprimate în lei34cm
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desert

Papanaşi cu dulceaţă  300    14 

Tortul casei  90    13

Tort glace  135    15 

Profiterol  200    13 

Marchiza  120    14 

Brownie  100    14 

Mousse Bianco  110    13 

Apple Cake  110    13 

Pepene galben cu îngheţată  480    15 

Clătite cu finetti şi nucă  180      9 

Clătite cu dulceaţă  150      7 

Clătite cu îngheţată  240      9 

Clătite cu miere şi nucă  150      8 

Îngheţată asortată  180    12 

prețurile sunt exprimate în lei
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cocktailuri

COCKTAILURI  ALCOOLICE   

Marguerita tequila, triplu sec, suc lămâie 150 ml   15 
Mojito  rom, mentă verde, lime, zahăr brun, apă minerală 250 ml   15 
Tequila sunrise tequila, santal portocale, grenadine 250 ml   15 
Long Island Ice tea tequila, vodca, rom, gin, triplu sec, suc lămâie,  pepsi cola 250 ml   15 
Godfather bourbon, amaretto 80 ml   15 
Bronx gin, martini alb, martini roșu, santal portocale 250 ml   15 
Black Russian kahlua, vodca 80 ml   15 
Kamikaze vodca, triple sec, suc lămâie 50 ml   15 
Pina Colada rom, santal ananas, frișcă lichidă, lichior cocos 250 ml   15 
Sex on the beach vodca, gin, santal portocale, santal piersici, grenadine 250 ml   15 
Caipiroshka vodca, lime, zahăr brun 200 ml   15 
Caipirinha  pitu, lime, zahăr brun 200 ml   15 
Caipirissima rom, lime, zahăr brun 200 ml   15 
   

LONG DRINKS   

Aperol Spritz aperol, prosecco, apă minerală 250 ml   15 
Campari Orange campari, santal  portocale 250 ml   13 
Gin Tonic gin, apă tonică 250 ml   13 
Cuba Libre rom, pepsi cola  250 ml   13 
Screwdriver vodca, santal portocale 250 ml   13 
   

COCKTAILURI NON ALCOOLICE   

Safe sex on the beach santal portocale, santal piersici, grenadine 350 ml   12 
Green Apple santal mere, zahăr brun, lime 250 ml   12 
Butterfly santal caise, santal piersici, santal ananas, santal grapefruit, grenadine, lapte 350 ml   12 
Tropical mirage santal grapefruit, santal piersici, santal portocale, grenadine 350 ml   12 

prețurile sunt exprimate în lei
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v • g • r • t • w • l • v

VODCA 50 ml. 
  
Absolut   40 % vol.   11 
Finlandia  40 % vol.   11 
Grey Goose  40 % vol.   19 
Stalinskaya  40 % vol.     7
   
   
GIN 50 ml.  
 
Beefeater  40 % vol.   11 
Wembley  40 % vol.     7 
   
   
ROM 50 ml.  
 
Havana Club 3 Y.O.  40 % vol.   10 
Havana Club 7 Y.O.  40 % vol.   17 
Pitu Cachaca  40 % vol.   12 
   
TEQUILA 40 ml. 
  
Camino Gold  40 % vol.   11 
Camino Silver  40 % vol.   11 
   
   
WHISKY 50 ml.
   
  • American   
Jack Daniel’s  40 % vol.   15 
Jim Beam White  40 % vol.   11 
   
  • Scotch   
Johnnie Walker red label  40 % vol.   11 
Johnnie Walker black label  40 % vol.   18 
J&B Rare  40 % vol.   11 
Ballantine’s  40 % vol.   11 
Theacher’s  40 % vol.   11 
Chivas Regal 12 Y.O.  40 % vol.   18 
   
  • Single malt   
Glenfiddich 12 Y.O.  40 % vol.   19 
   
  • Irish   
Jameson  40 % vol.   12 
Tullamore Dew  40 % vol.   12 
   
LIQUEUR/ VERMOUTH 50 ml.   
Bailey’s  17 % vol.   11 
Cointreau Triple Sec  40 % vol.   13 
Kahlua Coffee  20 % vol.   11 
Amaretto di Saronno  28 % vol.   12 
Malibu Coconut  21 % vol.   11 
Campari Bitter  25 % vol.   11 
Aperol  11 % vol.   10 
Martini Dry, Bianco, Rosso  14.4 % vol.     7 

vodca gin rom tequila whisky liqueur vermouth prețurile sunt exprimate în lei
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finețuri

OGNAC/ BRANDY 50 ml. 

  

Jidvei Vinars V.S.O.P.  42 % vol.     13 
Metaxa 5 *  38 % vol.     11 
Courvoisier V.S.O.P.  40 % vol.     20 
Remy Martin V.S.O.P.  40 % vol.     25 
Metaxa 12*  37.5 % vol.     25 
Alexandrion 5*  37.5 % vol.       8 
   

  IGESTIVE 50 ml. 

  

Ramazzotti Amaro  30 % vol.     11 
Jagermeister  35 % vol.     11 
Fernet Branca  40 % vol.     11
   
   

ĂUTURI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI 50 ml.  

 

Palincă prune  50 % vol.     11 
Rachiu prune  37.5 % vol.     10 

   

HAMPAGNE/ VINURI SPUMANTE 750 ml.  

 

Prosecco Frizzante sec (700 ml.) 11 % vol.     49 
Millennium demisec 12 % vol.     35 
Asti Martini dulce 7.5 % vol.     80 
Moet Chandon Brut sec 12 % vol.   300 

prețurile sunt exprimate în lei
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trei pahare de vin te fac să înțelegi o doctrină profundă
proverb chinezesc

Avem
apă

minerală
Bucovina

la sticlă 
de 750 ml

doar 
pentru 

vin !

8 lei
( apa care ajunge în vin este ca roua care 
se odihește pe bobul de strugure )
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vinuri albe
                                                                                                                                                                 750 ml     

   Avincis Drăgășani   
Domnul de Rouă - Sauvignon Blanc + Muscat Ottonel   sec 12.4 % vol.     35
Avincis - Crâmpoșie Selecționată   sec 13 % vol.     69  

   Domeniul Coroanei - Segarcea    
Prestige - Sauvignon Blanc   sec 13 % vol.     75 
Prestige - Chardonnay    sec 13 % vol.     59
Prestige - Pinot Gris   sec 13 % vol.     59 
Prestige -Tămâioasă Românească   sec 13 % vol.     65 

   Vinarte
Castel Starmina - Riesling  demisec                                                                                         12.5% vol.      39 
Castel Starmina - Sauvignon Blanc  sec                                                                                      13% vol.      39

   Purcari    
Sauvignon de Purcari   demisec 13 % vol.     49 
Chardonnay de Purcari   demnisec 13.5 % vol.     49
    
   Crama Basilescu -Dealu Mare    
Eclipse - Tămâioasă Românească   demidulce 13.5 % vol.     45 
Eclipse - Riesling Italian   sec 13.5 % vol.     45 
    
   Serve    
Terra Romana - Sauvignon Blanc + Fetească Regală   sec 13.5 % vol.     59 

   Recaș    
Castel Huniade - Riesling   sec 12.5 % vol.     35
Castel Huniade - Sauvignon Blanc   sec  13.5 % vol.     35 
Sole - Fetească Regală   sec  13.5 % vol.     89

 
   
   Jidvei    
Tezaur - Sauvignon Blanc + Fetească Regală   sec 12 % vol.     49 
Premiat - Sauvignon Blanc   demisec 12.5 % vol.     37 
Grigorescu - Dry Muscat   demisec 12.5 % vol.     39 
Riesling   sec 12 % vol      32 
    
   Cotnari    
Frâncușa de Cotnari   sec 11.5 % vol.     32 
Tămâioasă Românească   dulce 11.5 % vol.     32 
Grasa de Cotnari   demidulce 11.5 % vol.     32
 
    
   Vinul casei     250 ml  Sauvignon Blanc sec 13 % vol.       9 
                           750 ml  Sauvignon Blanc sec 13 % vol.     27 

    
   ITALIA    
Pogio ai santi - Trebbiano D’abbruzo   demisec 12.5 % vol.     75 
Corte Giara - Pinot Grigio Delle Venezie   sec 13 % vol.     79 
Corte Giara - Chardonnay Delle Venezie   sec 13 % vol.     69 

prețurile sunt exprimate în lei
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a bea o mie de pahare de vin cu un prieten e puțin lucru; a spune o 
jumătate de cuvânt celor care nu-ți împărtășesc ideile este deja prea mult

proverb chinezesc

Avem
apă
minerală
Bucovina
la sticlă 
de 750 ml
doar 
pentru 
vin !

8 lei
( apa care ajunge în vin este ca roua care se 

odihește pe bobul de strugure )
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    Avincis Drăgășani   
Domnul de Rouă - Cabernet Sauvignon + Merlot + Pinot Noir   sec 13.6 % vol.     35
Avincis - Cabernet Sauvignon   sec 14 % vol.     69
Avincis - Roze   sec 12.7 % vol.     69
    
   Domeniul Coroanei - Segarcea    
Prestige - Cabernet Sauvignon   sec 13.5 % vol.     75 
Prestige - Tămâioasă Roză   demidulce 12.5 % vol.     89 
Prestige - Pinot Noir   sec 13.5 % vol.     69 

   Purcari    
Rară Neagră de Purcari   sec 13.5 % vol.     49 
Rose de Purcari   demisec 13.5 % vol.     49 

   Crama Basilescu - Dealu Mare    
Eclipse - Burgund   sec 14.4 % vol.     45 
Eclipse - Busuioacă de Bohotin   demidulce 14 % vol.     49 
Eclipse - Fetească Neagră   demisec 14.3 % vol.     59 
    
   Serve    
Terra Romana - Roze  sec 12 % vol.     89 
    
   Recaș    
Castel Huniade - Roze   demisec 12.5 % vol.     35 
Castel Huniade - Cabernet Sauvignon   sec 14.5 % vol.     35 
Sole - Rose   sec 12 % vol.     89
    
   Vincon Vrancea    
Beciul Domnesc - Fetească Neagră   demidulce 13 % vol.     35 
Beciul Domnesc - Cabernet Sauvignon   sec 13 % vol.     35 
    
   Vinarte    
Castel Starmina - Negru de Drăgășani   sec 13 % vol.     39 
Castel Starmina - Rose   sec 12.5 % vol.     39 
Castel Bolovanu - Cabernet Sauvignon   sec 13.5 % vol.     59 
Prince Mircea - Merlot   sec 13 % vol.     89 
    
   Murfatlar    
Pinot Noir   demidulce 11.5 % vol.     33 
Merlot   demisec 12 % vol.     35 
Cabernet Sauvignon   demisec 12 % vol.     35 
    
   Huși    
Busuioacă de Bohotin   demidulce 11 % vol.     33

 
    Vinul Casei      250 ml   Cabernet Sauvignon + Merlot sec  13.5 % vol.       9 
                              750 ml   Cabernet Sauvignon + Merlot sec  13.5 % vol.     27 

 
    
   ITALIA    
Villa Raiano Orano - Aglianico Rosato   sec 13.5 % vol.      95 
Pogio ai Santi - Montepulciano D’abbruzo   demisec 13 % vol.      75  

vinuri roșii roze
prețurile sunt exprimate în lei

    750 ml.
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bere
prețurile sunt exprimate în lei

DRAUGHT

Ciuc Premium (Nefiltrat) 400 ml

Ciuc Premium 400 ml

BOTTLE

Heineken 400 ml 

Ciuc Premium 500 ml 

Ciuc Premium 0,0 % (fără alcool) 500 ml

Ciuc Radler Lemon 500 ml 

Ciuc Radler Mere Roșii 500 ml

Silva Original 500 ml 

Silva Brună 500 ml  

Golden Brau 500 ml

Golden Brau 0,0 % (fără alcool) 500 ml  

Amstel (Premium International Lager) 330 ml  

Desperados (Bere cu gust de Tequila) 330 ml  

Edelweiss (Bere Albă Nefiltrată) 500 ml  

Zipfer Original (Premium Austrian Lager) 330 ml  

Birra Moretti Zero 330 ml  

Corona 330 ml  

HALBĂ

5.0 % vol  7.5 

5.0 % vol     6

STICLĂ

5.0 % vol  7.5

5.0 % vol     7

0,0 % vol  7.5

1.9% vol  7.5

2.0% vol  7.5

5.1% vol     7

7.0% vol     8

5.0% vol  6.5

0.0% vol     7 

5.0% vol   10

5.9% vol  9.5
 

5.5% vol   14 

5.4% vol  10 

0.0% vol   10 

4.5% vol   11 
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BĂUTURI RĂCORITOARE 
   
Milk Shake 
(căpșune, piersică, cocos, fructe de pădure)                                                           250 ml       9 
Summer Avalanche       
(fructul pasiunii/ kiwi/ pepene galben/ zmeură)                                                       250 ml       9
Fresh Portocale/Grapefruit/mixt  300 ml     10 
Pepsi Cola/Light/Twist  250 ml       6 
Mirinda  250 ml       6 
7 UP  250 ml       6 
Evervess Tonic  250 ml       6 
Lipton IceTea  250 ml       7 
Home made Ice Tea                                                                                                
(lamâie/ piersică )                                                                                                     500 ml     9
Prigat Nectar  250 ml       7 
Santal  250 ml       7 
Apă minerală Bucovina  330 ml       5 
Apă plată Bucovina  330 ml       5 
    
LIMONADĂ & CITRONADĂ 
   
Citronadă de casă  500 ml     12 
Citronadă de casă  1000 ml     20
Limonadă   500 ml     10 
Limonadă  1000 ml     18 
Limonadă cu miere  500 ml     11 
Limonadă cu miere  1000 ml     19
Limonadă cu miere și mentă/busuioc  500 ml     12 
Limonadă cu miere și mentă/busuioc  1000 ml     20
Limonadă cu fructe  500 ml     13 
Limonadă cu fructe  1000 ml     22

 
  

    
ENERGIZANT 
   
Red Bull  250 ml  12.5 
Rock Star  500 ml     13

răcoritoare
prețurile sunt exprimate în lei
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cafea & ciocolată & ceai
prețurile sunt exprimate în lei

COFFEE’S
Espresso     
Ristretto 20 ml/ Short  30 ml/ Long 60 ml 
Espresso Doppio
Short 60 ml/ Long 120 ml
Espresso Macchiato 60 ml
(espresso, spumă de lapte)
Cappuccino 180 ml   
(espresso, lapte, spumă de lapte)
Double Cappuccino 250 ml
(espresso dublu, lapte, spumă de lapte)
Caffé Americano 150 ml 
Caffé Latte 250 ml
(espresso, lapte)
Flavoured Latte 250 ml
(caramel/  cocos/ cireșe/ alune)
Irish Coffee       250 ml  
(espresso, whisky, zahăr brun, frișcă)
Italian Coffee     250 ml
(espresso, amaretto, zahăr brun, frișcă)
Jamaican Coffee  150 ml      
(espresso, rom, zahăr brun, frișcă)
* Disponibile și în varianta fără cofeină

6.5

8

6.5 

7.5 

9

6.5
7.5

8 

10  

10

10         

SPECIAL HOT CHOCOLATE
Cinnamon Vanilla Latte 250 ml
(chai latte vanilla)
Flavoured Chocolate 250 ml                    
(albă/  mentă/  amăruie/  portocale) 
French Vanilla 250 ml                           
(ciocolată caldă cu aromă de vanilie)
Brazilian Nut 250 ml                                                
(ciocolată caldă cu aromă de nuci braziliene)

8

8                          

8                                    

8                                                    

ICE COFFEE 250 ml
Caffe Frappe
(espresso, lapte, înghețată vanilie/ caramel, frișcă)
‘’Piatra Alba’’ Frappe  
(espresso, Bayley’s, înghețată, frișcă)
Cinnamon Vanilla Frappe  
(chai latte vanilla, lapte, cremă de lapte, gheață)          
Brazilian Nut Frappe 
(brazilian nut, lapte, cremă de lapte, gheață)   
* Disponibile și în varianta fără cofeină

9

11

9 
          
9 
   

TEA COLLECTION 330 ml
Măr Oriental/ Ginger - Lamaie/ Fructe Exotice / 
Verde/ Piersică/  Negru

6
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Cum și când a luat naștere Melotrom band ? 
Melotrom Band a fost înființată în anul 1990. Inițial 
formula de bază a fost reprezentată de către Nicu Ioniță 
(chitară rece, chitară bass, voce) și Ionuț Bălan (clape) 
iar eu m-am alăturat băieților de la sfârșitul anului 
2006. Pot spune că trupa, așa cum este ea astăzi, a 
luat ființă odată cu restaurantul Piatra Albă. Datorită 
lor ne-am cunoscut iar colaborarea noastră a fost de-a 
lungul anilor una extrem de plăcută și cu amintiri 
extraordinare. Eu reveneam după 20 de ani de încetare a 
activității artistice, din cauza unor probleme de familie, 
iar colegii mei mi-au dat foarte multă încredere în mine. 
Inițial am fost puțin sceptică în forțele mele pentru 
că eu am studii de folclor, aceasta este specializarea 
mea, și îmi era teamă că nu voi putea face față muzicii 
ușoare, internaționale. Din fericire nu a fost niciun 
fel de problemă și am reușit să intru în zona artistică 
pe care o abordau baieții iar ei s-au adaptat perfect în 
zona mea de folclor. Iată că de mai bine de șase ani am 
reușit să rămânem o trupă bine închegată și apreciată 
de fiecare dată de către cei care ne solicită serviciile. 
 
Cât de importantă este prietenia între membrii unei 
formații? 
Extrem de importantă. Omenia este factorul cheie. 
Când nu ești om nu iese nimic bun. Dacă nu înțelegi, 
dacă nu îl asculți pe celălalt, dacă nu lași când trebuie 
puțin de la tine, nu iese nimic bun. Noi de la început  
am fost prieteni. Pur și simplu ne-am completat perfect. 
E importantă prietenia pentru că trebuie să creezi 
(muzică, atmosferă) împreună. Este importantă atât o 
valoare individuală, cât și una de grup. Chiar dacă tu 
ești foarte bun în ceea ce faci, dacă între tine și colegii 

tăi de echipă nu este înțelegere, dacă membrii nu se 
completează, valoarea de grup scade enorm. Publicul 
este cel care vede foarte bine și simte dacă există 
tensiuni, oricât ai încerca să le maschezi. 

Cât de respectată simțiți că este munca dumneavoastră 
ca artiști, la noi în țară, în momentul acesta?
Eu cânt de când mă știu. Încă de la vârsta de 8 ani 
mergeam pe la concursuri, pe care le și câștigam, 
iar satisfacțiile erau enorme. Atât financiare, cât și 
spirituale. În acea perioadă nu trebuia să investești mai 
nimic pentru a te cunoaște lumea. Ba din contră, fiind 
bun te racolau, te solicitau ei, mergeai în străinătate, 
aveai totul asigurat. Din păcate acum situația e puțin 
diferită. De multe ori, promovările nu prea mai au 
nicio legătură cu calitatea. Dar să sperăm că lucrurile 
vor intra pe un făgaș bun. În zona noastră, de muzică 
pe eveniment, e puțin mai simplu. Avem, slavă 
Domnului, multe oferte dar asta pentru că ne-am ajutat 
singuri, prin produsul pe care îl oferim. Noi reușim să 
ne impunem prin calitate. Punem foarte mult suflet în 
ceea ce facem, motiv pentru care oamenii ne solicită 
serviciile. Aprecierile ne dau putere, stabilitate și un 
echilibru extraordinar de mare. 

Ce calități ar trebui să aibă în opinia dumneavoastră un 
artist?
În primul rând trebuie să te apreciezi ca om între 
oameni. Dacă încerci, trăind între oameni, să te pui 
puțin mai sus decât cei din jurul tău, nu iese nimic bun. 
Întotdeauna trebuie să-l înțelegi pe cel de lângă tine. Și 
pe cel care are și pe cel care nu are, și să-i bucuri în egală 
măsură. Cred că pe lângă talent, modestia și pasiunea 

note de Sabina Petre Radu, solistă trupa Melotrom

muzica
înseamnă să dai și să primești 

energie pozitivă și poftă de viață
de Mihaela Anton
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Nicu Ioniță, absolvent al Școlii de Muzică, din anul 
1976, se afi rmă în domeniul muzical prin concerte 
la diferite restaurante și hoteluri în țară și străinătate. 
Colaborator Radio Tv. România-Actualități,  OTV,  
FAVORIT,  ETNO,  TVRM,  B1TV. A mai colaborat 
cu soliști și soliste de renume din domeniul muzică 
ușoară și folclor.

Sabina Petre Radu, absolventă a Școlii de Muzică. 
Din anul 1980 colaboratoare a Ansamblului Doina-
București. A susținut spectacole în țară și străinătate. 
A avut contracte cu diferite hoteluri și restaurante 
din București: restaurantul Pescăruș, Bulevard, 
Ambasador, Riviera, Hora. De asemenea a fost 
laureată în mega spectacolul de tradiție “Cântarea 
României”.

Ionuț Bălan, absolvent al Școlii de Muzică din 
București. Din anul 1990 colaborează cu Band 
Melotrom, prestând programe muzicale în țară 
și străinătate: (Germania, Italia, Grecia, Turcia, 
Luxembourg. (sursa www.melotrom.ro)
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sunt foarte importante. Pentru mine plăcerea cu care 
oamenii ne ascultă, cu care participă la showul nostru 
reprezintă cea mai mare multumire sufletească. Ești un 
artist de calitate atunci când reușești să fii apreciat de 
toate categoriile de vârstă, când muzica ta e aproape de 
sufletul publicului. Îmi place să aleg melodii greu de 
interpretat, îmi place tot ce este greu pentru că ne pune 
în valoare și cred că asta este o altă calitate pe care ar 
trebui să o aibă un artist din zona muzicii, plus ambiție, 
perseverență. 

Ce vă motivează foarte mult?
În primul rând mă motivează familia, care este pe 
primul loc pentru toți dintre noi. De asemenea extrem 
de important este și momentul în care toată lumea 
este foarte mulțumită și ai parte de multe aprecieri și 
de zâmbete atunci când ieși pe scenă. Când începi să 
cânți, simți că transferi energie pozitivă, poftă de viață 
și că primești același lucru.

Ce muzică vă este cel mai aproape de suflet?
Îmi place foarte mult muzica clasică, muzica bună. 
Acasă când vreau să mă relaxez ascult Bethowen, dar 
cel mai aproape de sufletul meu este muzica folclorică. 
Îmi place enorm muzica de părinți, de copii, muzica 
care are și o poveste dincolo de sunet, o pildă, o 
învățătură, muzica cu înțeles, cu o anumită tematică, 
cu subiect. 

Cum vă pot contacta oamenii?
Pe site-ul www.melotrom.ro toți cei ce doresc pot intra 
și pot găsi toate informațiile necesare despre formația 
noastră.  

Ce își dorește Melotrom Band pentru viitor?
Ne dorim să cunoaștem și să bucurăm cu muzica 
noastră cât mai mulți oameni. Fiecare eveniment la 
care participăm ne dă energie și se transformă într-o 
poveste frumoasă de viață. 
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• Meniu dobrogean
cașcaval pane  150 gr
cartofi  prăjiți   150 gr
salată de varză albă  200 gr
vinul casei alb/roșu 200 ml sau limonadă 250 ml

• Meniu muntenesc
mititei speciali (85 gr) 3 buc
cartofi  prăjiți   150 gr
vinul casei alb/roșu 200 ml sau limonadă 250 ml

• Meniu bănățean
piept de pui la grătar 150 gr
cartofi  la cuptor cu rozmarin 200 gr
salată de varză albă  200 gr
vinul casei alb/roșu 200 ml sau limonadă 250 ml

• Meniu moldovenesc
sărmăluțe în foi de varză cu mămăliguță și ardei iute
vinul casei alb/roșu 200 ml sau limonadă 250 ml

• Meniu transilvănean
șnițel parizian din piept de pui 150 gr
piure de cartofi  200 gr
salată de varză albă  200 gr
vinul casei alb/roșu 200 ml sau limonadă 250 ml

• Meniu oltenesc
fi căței de pui la tigaie 250 gr
piure de cartofi  200 gr
salată de varză albă  200 gr
vinul casei alb/roșu 200 ml sau limonadă 250 ml

‘’E minunat să ai parte de prețuri atât de mici încât să-ți 
permiți ca pensionar să ieși aproape zilnic la restaurant. 

Iubim restaurantul Piatra Albă! Este rafi nat, elegant 
și extrem de primitor. Serviciile sunt impecabile iar 

mâncarea absolut delicioasă. E mica noastră oază de lângă 
casă și pentru asta le mulțumim celor care se ocupă de tot 

ce trebuie pentru ca lucrurile să meargă bine’’.

Piatra Albă oferă tuturor pensionarilor 
meniuri speciale - din toate 
colțurile țării - la doar 10 lei

ofe r ta  es te  va lab i l ă  de  lun i  până v iner i  î n t re  o re le  12:00-17:00 , 
l a  p rezenta rea  căr ț i i  de  ident i ta te  ș i  a  ta lonu lu i  de  pens ie
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Bd. Drumul Taberei nr 68 sector 6 București • tel & fax 021 440 3335 • mobil  0723 132 765 • 0723 132 763

arta      de a comunica

sau istoria tăcută a unei licori magice

se educă și se cultivă

pr
cafeaua

gustul

un concediu pe care ți-l poți lua în fiecare zi

o călătorie culinară în jurul lumii

• platouri calde și reci • salate • platouri tradiționale • preparate din carne • deserturi • băuturi calde și reci • 




