Hanul lui Ureche
BĂUTURI CALDE/HOT DRINKS

VIN ALB/WHITE WINE

BĂUTURI ALCOOLICE
ALCOHOLIC DRINKS

PURCARI
Chardonnay 0,75L ......................... 60 lei
Sauvignon Blanc 0,75L ................... 60 lei

CASA DE VINURI VINGEX - VINUL LUI URECHE
Espresso scurt ............................... 7 lei
Short espresso
Espresso lung ................................ 7 lei
Long espresso
Cappuccino clasic ......................... 10 lei
Clasical cappuccino
Cappuccino fără cofeină ................. 10 lei
Cappuccino vienez ......................... 10 lei
Caﬀee Latte ................................. 10 lei
Ciocolată caldă (albă/neagră) ........... 10 lei
Hot chocolate (white/black)
Ceai cald .................................... 10 lei
Hot tea

Riesling Italian 0,75L ..................... 40 lei
Muscat Ottonel 0,75L ..................... 40 lei
Sauvignon Blanc 0,75L ................... 40 lei
Fetească Regală 0,75L ................... 40 lei
Șarbă 0,75L ................................. 40 lei
Vinul lui Ureche Cuvee Blanc 0,75L .... 40 lei
Aligote 0,75L ............................... 40 lei
Chardonnay 0,75L ......................... 40 lei
Muscat Ottonel demidulce 0,75L ....... 40 lei

VIN ROȘU/RED WINE
CASA DE VINURI VINGEX - VINUL LUI URECHE

COCKTAILURI ALCOOLICE
ALCOHOLIC COCKTAILS

Cabernet Sauvignon 0,75L ............... 40 lei
Merlot 0,75L ................................ 40 lei
Fetească Neagră 0,75L ................... 40 lei
Vinul Coniței 0,75L - demidulce ......... 40 lei

50ml
Cognac Aexandrion 5*..................... 10 lei
Cognac Metaxa 5* ......................... 12 lei
Cognac Alexandrion 7*.................... 15 lei
Cognac Metaxa 7*.......................... 18 lei
Cognac Brâncoveanu ...................... 20 lei
Vinars Jidvei ................................ 12 lei
Whisky J&B ................................. 15 lei
Whisky Jack Daniels ...................... 17 lei
Vodka Stalinskaya ......................... 12 lei
Angelli Cherry .............................. 10 lei
Martini Bianco/Rosso ..................... 12 lei
Wembley Dry Gin ........................... 12 lei
Jagermeister ............................... 12 lei
Campari ..................................... 12 lei
Disaronno Amaretto ....................... 12 lei
Sheridan’s .................................. 16 lei
Tequila Sauza Bianco/Gold ............... 15 lei
Vișinată ..................................... 15 lei
Anată ....................................... 15 lei
Țuică Zetea ................................. 16 lei

Hanul lui Ureche

„Hanul lui Ureche” este așezat pe un tărâm binecuvântat de istorie, în care odinioară boierul Ureche
deținea cele mai întinse terenuri cultivate cu viță de vie din județul Vrancea.
În cadrul hanului se organizează degustări ale vinurilor de colecție din Podgoria Cotești.
Atenție! Vă rugăm să solicitați bonul fiscal.

Cuba Libre ................................... 24 lei
Aperol Spritz ................................ 24 lei
Gin tonic 300ml ............................ 24 lei
Campari Orange 300ml .................... 24 lei
Hugo 300ml ................................. 24 lei

BĂUTURI RĂCORITOARE
REFRESHING DRINKS
VIN ROZE/ROSE WINE
CASA DE VINURI VINGEX - VINUL LUI URECHE

BERE/CIDRU/BEER/CIDER
Tuborg 0,5L .................................. 8 lei
Tuborg 0% 0,5L .............................. 8 lei
Carlsberg 0,5L ............................... 8 lei
Cidru 0,33L ................................. 10 lei

DRAFT/DRAUGHT
Carlsberg 0,4L
................................... 8 lei
Tuborg 0,4L ................................... 8 lei

Vinul lui Ureche Cuvee Rouge 0,75L ... 35 lei
Vinul Coniței Roze 0,75L - demidulce .. 35 lei

PURCARI
Roze 0,75L .................................. 80 lei

VIN SPUMANT/SPARKLING WINE
Zarea 0,75L ................................. 60 lei
Prosecco 0,75L ............................ 80 lei

Pepsi sticlă/Twist/Zero 0,25L ............. 8 lei
Pepsi doză 0,33L ............................ 8 lei
Mirinda ........................................ 8 lei
Power Ice Tea 0,33L ........................ 8 lei
Prigat 0,25L .................................. 8 lei
Santal 0,2L ................................... 8 lei
Pepsi 0,33L .................................. 8 lei
Aloe Vera 0,5L ............................. 10 lei
Fresh portocale/mixt/grapefruit 0,3L .. 15 lei
Red Bull 0,25L ............................. 10 lei
Limonadă 0,5L ............................. 15 lei
Limonadă 1L ................................ 26 lei
Apă plată/minerală Bucovina 0,33L ..... 6 lei
Apă minerală Borsec 1L .................... 8 lei
Apă plată Dorna 0,75L ..................... 8 lei

Meniu

Restaurantul nostru organizează petreceri
private, nunţi și botezuri cu meniu bine ales
și preţuri rezonabile pentru fiecare.
Carnea se cântărește pentru toate produsele din meniu, înainte de gătire.
For all the products in the menu, the meat is weighed before the cooking process.

ATENȚIE!
Comanda poate dura în funcție de fluxul de clienți.
During the order depends on the flow of the customers.

VIN VRAC

Produsele pot conține alergeni.
The products may contain allergens.
Meniul poate conține și produse congelate.

Vinul casei alb/roșu/rose
Crama Vingex 1L ........................... 20 lei
Vin la pahar alb/roșu/rose
Crama Vingex 0,25L ........................ 8 lei

Dn2 - E85, intrarea în comuna Urechești
Mobil: 0763 174 278; 0740 086 870

www.facebook.com/hanuluiureche

Hanul lui Ureche
MIC DEJUN/BREAKFAST
Omletă simplă 150g ....................... 16 lei
Simple Omelette
Omletă cu cașcaval 200g ................ 17 lei
Pressed Cheese Omelette
Omletă mixtă 250g ........................ 18 lei
Mixed Omelette

Hanul lui Ureche

Salată de pui 400g ......................... 28 lei
Chicken salad

Șnițel de pui 200g ........................... 25 lei
Chicken schnitzel

(piept pui, cașcaval, ciuperci, roșii, castraveți, ardei, salată
verde, roșii cherry, parmezan)
(chicken breast, cheese, mushrooms, tomatoes, cucumbers,
peppers, lettuce, cherry tomatoes, parmesan cheese)

(piept pui, ou, pesmet) (chicken breast, egg, bread crumbs)

Salată de ton 400g .......................... 28 lei
Tuna salad
(ton, roșii cherry, castraveți, salată verde, ardei, porumb,
ceapă, roșii) (tuna, cherry tomatoes, cucumbers, lettuce, peppers,
corn, onion, tomatoes)

(ouă, cașcaval, costiţă)
(eggs, pressed cheese, kaiser)

Piept de pui la jar 200g ..................... 23 lei
Grilled chicken breast
Pulpă de pui la jar 250g .................... 22 lei
Grilled chicken leg
Aripioare de pui cu carto și usturoi
(la grătar/ceaun) 4 buc/porție 350g ...... 31 lei
Chicken wings (barbecue/”ceaun”)

SPECIALITĂȚI DE PORC/
PORK DISHES

CIORBE/SOUR SOUPS
Ciorbă de cocoș de țară 400ml .......... 18 lei
Country rooster sour soup
Ciorbă de văcuță 400ml .................. 15 lei
Beef sour soup
Ciorbă de burtă 400ml .................... 15 lei
Tripe soup

Brânză de vaci cu smântână,
mămăligă și ou 400g ....................... 25 lei
Cottage cheese with cream and polenta
Bulz ciobănesc 450g ....................... 28 lei
Shepherd ”Bulz”
(mămăligă, brânză burduf, unt, ouă, kaizer, telemea)
(polenta, ”burduf” cheese, butter, eggs, bacon, cottage cheese)

Ciorbă de legume 400ml ................. 13 lei
Vegetables sour soup

Tochitură de porc moldovenească 650g . 29 lei
Moldavian pork ”tochitura”
(pulpă porc, piept porc cu os, cârnați porc, telemea,
ou, mămăligă) (pork tigh, pork breast, pork sausages,
feta, egg, polenta)

Fasole cu ciolan dezosat 350g ............ 27 lei
Beans with boneless pork knuckle
Fasole cu cârnați 350g ..................... 27 lei
Beans with pork sausage

Borș de fasole cu afumătură
în pâine 500ml ............................. 20 lei
Bean soup with smoked meat in bread

Ciulama de pui cu smântână și ciuperci . 29 lei
Crispy pui 200g ................................ 28 lei
Chicken cirspy strips
(piept pui, făină, fulgi porumb, ou)
(chicken breast, our, garlic, corn akes, egg)

(paste, pulpă vită, bulion, parmezan)

Paste arrabiata ............................ 25 lei
(paste, ardei, roșii, bulion)

ANTREURI/APPERITVES

(kaizer, telemea, ouă, roșii, castraveţi, ceapă, salată verde,
roşii cherry, parmezan)
(bacon, feta, eggs, tomatoes, cucumber, onion, lettuce,
cherry tomatoes, parmesan cheese)

Salată grecească 400g ................... 28 lei
Greek salad
(brânză feta, roșii, castraveți, salată verde, ardei gras,
ceapă, măsline)
(feta cheese, tomatoes, cucumber, green salad, green pepper,
onion, olives)

Ciolan afumat cu hrean, carto și
mămăligă (2 persoane) 2500g ............. 90 lei
Pork smoked ham with horseradish and
potatoes (2 people)

Tochitură de pui cu mămăligă 550g ..... 29 lei
Chicken ”tochitura” with polenta

(pulpă pui, aripi de pui, ceafă porc,
piept porc cu os, cârnați porc,
brânză burduf, carto, mămăligă)
(chicken thigh, chicken wings,
pork neck, pork breast with bone,
pork sausages, ”burduf” cheese, potatoes, polenta)

Platou de Han (4 persoane) 4800g ................................... 240 lei
Inn platter (4 people)
(ciolan cu os, pastramă porc, cârnați porc, coaste porc, piept porc, brânză burduf, mămăligă,
carto țărănești, murături, mujdei de usturoi, hrean)
(knuckle with bone, pork pastrami, pork sausages, pork ribs, pork chest, ”burduf” cheese,
polenta, peasant potatoes, pickles, garlic sauce, horseradish)

Platou boieresc (4 persoane) 4800g ................................. 250 lei
Manorial platter (4 people)
(ciolan cu os, pastramă oaie, cârnați pleșcoi, piept de pui, aripi pui, 4 mici, brânză burduf, cârnați
groși, mămăligă, carto cu cașcaval, castraveți și gogoșari la oțet, mujdei de usturoi, hrean)
(knuckle with bone, mutton pastrami, ”pleșcoi” sausages, chicken breast, chicken wings, 4 ”mici”,
”burduf” cheese, pork sausages, polenta, baked potatoes with pressed cheese, cucumbers and
peppers in vinegar, garlic sauce, horseradish)

Platou cald (2 persoane) ???g ........................................ 110 lei
Warm platter (2 people)
(2 mici, pulpă pui 250g, ceafă de porc 250g, cârnat porc 200g)
(2 ”mici”, chicken thigh, pork neck, pork sausages)

SPECIALITĂȚI DE MIEL/LAMB DISHES

(pulpă pui, ardei, roșii, usturoi, mămăligă)
(chicken thigh, peppers, tomatoes, garlic, polenta)

Pui cu sos gorgonzola 350g ............... 35 lei
Chicken with blue cheese sauce
(piept pui 150g, gorgonzola 50g, smântână vegetală 100g)
(chicken breast, blue cheese, vegetal cream)

Tigaie picantă de pui 300g ................ 30 lei
Spiced chicken on pan

PLATOURI RECI/COLD PLATTERS

Gustare rece „Mizilic românesc” (2 persoane) .................... 100 lei

(căței pui, vin, usturoi, mămăligă)
(chicken liver, wine, garlic, polenta)

Saramură de pui cu mămăligă 450g ..... 29 lei
Chicken brine with polenta

Pastramă de oaie la tigaie cu mămăligă și usturoi 450g........... 40 lei
Sheep pastrami at pan with polenta and garlic

(mușchi le, mușchi țigănesc, costiță afumată, cârnăciori afumați, șuncă țărănească, telemea,
brânză de burduf, caș, șorici, roșii, castraveți, ceapă)

Ficăței cu sos de vin și mămăligă 550g . 28 lei
Chicken liver with wine sauce and polenta

1/2 Pui la ceaun cu carto,
mămăliguță și usturoi (2 persoane) ...... 80 lei
1/2 Chicken breast with potatoes,
polenta and garlic (2 people)

Cârnăciori de Pleșcoi cu carto și muștar 200g .................... 27 lei
”Pleșcoi” sausages with potatoes and mustard

Platoul casei rece (4 persoane) 2200g .............................. 220 lei
House’s platter (4 people)

(pulpă pui, piept pui, căței pui, telemea, ou, mămăligă)
(chicken tigh, chicken breast, chicken liver, feta, egg, polenta)

Cașcaval pane .............................. 25 lei
Salată bulgărească 400g ................. 28 lei
Bulgarian Salad Omelette

Coaste de porc cu mămăliguță
și usturoi 400g ............................... 35 lei
Pork ribs with polenta and garlic

(telemea 50g, roșii 50g, șuncă 50g, mușchi 50g, cașcaval 50g)

SUPLIMENTE/EXTRA DISHES
Zacuscă 150g ......... 15 lei
Eggplant stew
Șorici aperitiv 100g .. 16 lei
Pig skin appetizer
Mușchi le 100g ..... 12 lei
Tenderloin llet
Costiță 100g .......... 10 lei
Bacon
Kaizer 100g ........... 10 lei
Bacon
Brânză burduf 100g .. 10 lei
”Burduf” cheese
Cașcaval 100g ........ 10 lei
Pressed cheese
Telemea 100g ......... 10 lei
Cottage cheese

Salată verde cu lămâie 250g ...... 12 lei
Green salad with lemon
Salată de roșii 250g .................. 7 lei
Tomatoes salad
Salată de roșii și castraveți 250g .. 7 lei
Tomatoes and cucumbers salad
Salată de varză 250g ................. 6 lei
Cabbage salad
Salată de ceapă 250g ................ 6 lei
Onion salad
Salată de murături 250g ............. 6 lei
Pickles salad
Salată asortată de murături
în oțet 250g ............................ 6 lei
Pickled salad

GARNITURI/SIDE DISHES
Legume la grătar 450g ........ 21 lei
Grilled vegetables
Dovlecei pane 250g ............ 20 lei
Fried zucchini
Ciuperci la grătar 300g ........ 18 lei
Grilled mushrooms
Carto țărănești 250g ................................................... 10 lei
Peasant potatoes
Piure de carto 250g ...................................................... 9 lei
Mashed potatoes
Cartoi casei 250g ......................................................... 9 lei
Potatoes of the house
Carto cu cașcaval 250g ................................................. 9 lei
Potatoes with pressed cheese
Carto prăjiți 250g ........................................................ 8 lei
French fries

DIVERSE/ADDITIONAL
Pâine de casă 150g ........... 4 lei
Home made bread
Mămăligă 200g ................ 4 lei
Polenta
Smântânăi 100g ............... 3 lei
Sour cream

Mujdei de usturoi 100g ..... 3 lei
Garlic sauce
Maioneză 100g ............... 3 lei
Mayonnaise
Sos de usturoi 100g ......... 3 lei
Garlic sauce

Friptură mixtă ceafă + 2 mici + cartoi
casei ........................................... 29 lei

DESERTURI/DESSERTS

Cârnați groși de porc 300g ................. 22 lei
Pork sausages

Papanași cu smântână și dulceață 450g ............................. 20 lei
”Papanasi” with sour cream and jam
Clătite boierești 300g ................................................... 20 lei
Boyard pancake
Clătite cu ciocolată și nuci 180g ...................................... 17 lei
Peanuts with chocolate and nuts
Clătite cu ciocolată 150g ............................................... 16 lei
Pancakes with chocolate
Clătite cu dulceață 150g ................................................ 16 lei
Pancackes with jam
Înghețată diverse sortimente 200g .................................... 16 lei
Various types of icecream
Desertul casei ............................................................. 18 lei

Ceafă de porc la jar 250g ................... 24 lei
Grilled pork neck

NOU/NEW

Paste bolognese .......................... 29 lei

Platoul lui Ureche (4 persoane) 3700g .............................. 220 lei
Ureche’s platter (4 people)

Pastramă de oaie la grătar cu mămăligă și usturoi 450g ......... 40 lei
Sheep pastrami grilled with polenta and garlic

SPECIALITĂȚI DE PUI/
CHICKEN DISHES

PASTE/PASTA

PLATOURI CALDE/HOT PLATTERS

(pulpă pui 100g, piept pui 100g, legume 100g)
(chicken thigh, chicken breast, vegetables)

www.facebook.com/hanuluiureche

Burger de vita ................... 34 lei
Beef burger
(burger vită 120g, chiă, ????????????)

www.facebook.com/hanuluiureche

