
 
 
ROBERTO’S RESTAURANT 
 
Adresă: Str. 1-3 Episcopiei nr. 1-3, sector 1, Bucureşti (Athenee Palace Hilton Hotel) 
Rezervări: 021 303 37 77 
 
Restaurantul Roberto’s, localizat în cadrul hotelului Athénée Palace Hilton, oferă 
oaspeţilor săi o experienţă culinară cu adevărat autentică prin simplitatea ei, într-un 
ambient foarte elegant. O cină la Roberto’s înseamnă să păşeşti într-o alta lume. 
Luminile calde, frescele italiene şi priveliştea de pe terasă creează o atmosferă 
romantică, perfectă pentru a vă putea savura prânzul sau cina.  Atât bucureştenii cat şi 
oaspeţii hotelului pot degusta aperitive şi vinuri italiene fine.  
Filozofia Roberto’s înseamnă deopotrivă simplitate şi complexitate – două caracteristici 
ale bucătăriei italiene şi ingredientelor acesteia. Sunt folosite numai cele mai bune 
produse italiene, respectâdu-se regulile de bază ale bucătăriei italiene – limitarea 
numărului de ingrediente din compoziţia mâncării pentru a lasă aromele să-şi “spună 
cuvântul”. Trei arome pentru fiecare fel de mâncare reprezintă un standard şi pentru 
majoritatea mâncărurilor se dovedeşte a fi suficient.  
 
Servirea se realizează de asemenea în stil Italian, cu ajutorul personalului sosit de la 
Roma pentru a da naştere unui loc special unde liniştea, limba şi profesionalismul se 
îmbină perfect. Oaspeţii sunt întâmpinaţi cu un vesel “Buona Sera”.  
 
Meniu special cu ocazia Festivalului italian          
 
Aperitiv 
Trio bruschetta 
Anghinare şi parmezan, sos de roşii cu busuioc şi brânză Scamorză la grătar 

Paste 
Linguini cu caracatiţă preparată în vin 
Măsline, oregano şi sos de roşii uscate 
Sau 
Paccheri cu pui şi smântână cu şofran 

Felul principal 
Biban de mare a la Cartoccio 
Masline verzi, capere şi cartofi, fennel şi salsa de lămâie 
Sau 
Cotlet de porc în stil florentin 
Fennel cu usturoi, cartofi la cuptor, sos de rozmarin 

Desert 
Tort Barozzi (tort de ciocolată, cafea si migdale) servit cu crema mascarpone şi fulgi de 
ciocolată 
Vin alb 
Soave 2010, Bertani, Italia 
 
Vin roşu 
Vallpolicella 2010, Bertani, Italia 
 
 
Preţ   75 Lei 
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