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Restaurantul Gallienus, savuros, incitant, mediteranean precum o aventură siciliană. 
Situat în centrul capitalei, în punctul în care se uneşte poezia Bucureştiului de altădată 
(Lipscani) cu punctele de interes major ale actualei metropole, Restaurantul Gallienus 
propune o delectare culinară mediteraneană gata să răspundă celor mai pretenţioase 
provocări cu un meniu plin de imaginaţie, savoare şi o atmosferă intimă, memorabilă. 
Purtând numele singurului împărat roman care a promovat cultura elenistică în armonie 
cu cea romană clasică, Restaurantul Gallienus este în esenţă un restaurant cu specific 
sicilian. Miriada reţetelor regăsite în meniu îmbină cele mai reuşite şi mai îndrăgite idei 
culinare din gastronomia mediteraneana. Puteţi alege din meniu "a la carte" sau din 
specialităţile bucătarului şef. Amprenta personala a chef-ului restaurantului Gallienus, 
Giuseppe Ipsaro Passione, simplu numit prieteneşte de către clienţii casei – Pippo - , 
adaugă întotdeauna un element surpriză reţetelor propuse în meniu, astfel aici veţi 
descoperi cu adevărat diferenţa dintre prepararea unor reţete şi arta culinară care 
presupune talent şi pasiune. Restaurantul Gallienus este locul ideal pentru întâlnirile 
dumneavoastră de afaceri, pentru pauzele relaxante dedicate răsfăţului culinar, dar şi 
pentru organizarea celor mai importante evenimente din viaţa dumneavoastră. Pentru 
noi este primordial ca dumneavoastră să găsiţi întotdeauna cea mai buna soluţie, de 
aceea echipa noastră de profesionişti vă vor acorda toata atenţia pentru ca fiecare 
eveniment să se transforme într-o reuşită memorabilă.   
 
Meniu special cu ocazia Festivalului Italian 
 
APERITIV 
Bruschette GALLIENUS 
 
FELUL I 
Paste cu Sarde 
 
FELUL II 
Rulade de carne alla Messinese cu garnitură de zacuscă siciliană 
 
DESERT 
Gelo all´Anguria (Desert cu pepene roşu) 
Mini Cannolo Sicilian 
 
VIN 
Un pahar de vin italian   
 
Preţ 30 Euro (echivalent in Lei) 
   
 

    By Chef Pippo 
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