
RISTORANTE IL GIARDINO SEGRETO 
 
Adresă: Str. Principatele Unite, nr. 38-40, sector 4, Bucureşti 
Rezervări: 0758 100 409; 0758 100 410 
E-mail: info@ilgiardinosegreto.ro 
Web: www.ilgiardinosegreto.ro 
 
Aroma este un parcurs poliedric ce se alimentează din toate simţurile noastre. Se spune 
că, legându-te la ochi,  concentrarea creşte, recepţia papilelor gustative se acutizează, 
sensibilitatea mirosului se accentuează… este posibil, dar, Restaurantul “Il Giardino 
Segreto” crede ca  percepţia estetica a gustului  este o experienţa completă, o călătorie 
ce trasează un echilibru între creativitate, substanţă şi imagine. Bucătăria restaurantului 
“Il Giardino Segreto” este acum o bucătărie italiană evoluată, care, chiar şi prin 
nerespectarea în  totalitate  a reţetelor   tradiţionale, derivă din aceasta, într-un echilibru 
constant cu experimentele culinare. Acest concept este exprimat cu claritate exemplară 
în  diverse preparate, ce reflectă istoria şi rădăcinile în modul de abordare a diferitelor 
tipuri preparate  regândite, îmbrăcate într-o formă geometrică mai “elaborată”, folosind 
cele mai bune şi proaspete ingrediente importate direct din Italia de doi ori pe 
săptămână (cu transportul aerian) pentru a ajunge în câteva ore având prospeţimea 
maxima.  
 
Meniuri speciale cu ocazia festivalului italian 
  
Meniu 1 
 
Aperitiv 
- Mozzarella de bivoliţă cu creveţi di Sicilia cu oţet de mure şi oregano  

Felul I 
- Paste (paccheri di Gragnano) cu rosii “Pachino” şi busuioc  

Felul II 
- Tagliata de vitel sau Angus argentino sau Reale Usa  

Garnitura 
- Salată verde sau mixtă sau cartofi la cuptor  

Persici in vin  
Un pahar de vin italian  
Apă 
 
Preţ € 40 (echivalentul in lei) 
 
 
Meniu 2  
 
- Somon marinat şi caviar roşu cu ceapă verde, mentă şi cremă de brânză de capră  

Felul I 
- Paste (Paccheri de Gragnano) cu sos de cu peşte undiţar şi busuioc roşu  

Secondo piatto  
- Dorata în folie la cuptor cu midii şi “pesto ligure” 

Contorno  
- Salată verde cu rodie şi dressing de portocale 
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Salată de fructe răcoritoare 
Un pahar de vin italian 
Apă 
 
Preţ € 40 (echivalentul in lei) 
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