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Am încercat, la Rocca, să scoatem din sertarul cu amintiri 
imagini, sunete, gusturi și senzații din locurile în care  
am călătorit. 

Am descoperit că e greu să redai în cuvinte felul în care un 
pescar din Filipine poate ține, sub cerul plin de vreo câteva 
milioane de stele, un curs despre condimente. Și că nu avem 
talentul necesar pentru a re-povesti de ce un cubanez de 
aceeași vârstă cu Fidel se simțea, sub Castro, un om liber.  
De aceea, am căutat să ne exprimăm altfel. Pentru că am 
crezut mereu că o experiență culinară completă trebuie să 
dea târcoale tuturor celor șase simțuri. Și să îl inventeze  
pe al șaptelea.

Am adus în bucătăria de la Rocca tot ce am învățat de-a 
lungul timpului despre bucătăriile altor meleaguri.

Larisa și Horațiu Rusu

Povestea noastră,  
pour la bonne bouche...



Pe lângă dish-urile pe care le  
oferim zilnic  oaspeților noștri, 
efectuăm servicii de livrare atât  
către persoane fizice, cât și către 
companii din capitală.

Astăzi, ROCCA se află în plin proces de implementare a 
sistemului de management al siguranței alimentului, 
conform standardului ISO2000 și principiilor HACCP.

Oferim meniuri variate, echilibrate și atent dozate 
nutrițional și caloric, fără aditivi. Legumele din 
fiecare meniu sunt întotdeauna proaspete, iar carnea 
provine de la furnizori verificați în timp și nu este 
niciodată injectată. 

Livrăm fiecare fel din meniu, în ambalaje de unică 
folosință, iar transportul se face exclusiv în  
cutii termoizolante.

Peste 12 ani de expertiză în domenii 
care presupun meticulozitate, 
rigurozitate, punctualitate și   
implicare emoțională!

� Administrare de restaurante
� Banqueting
� Organizare de evenimente
� Catering



LUNI
Supă de fasole albă cu păstârnac și salvie White beans, parsnip and sage soup (veg)
Calorii  Calories 374 (19%): grăsimi  fat 19,8g (28%) ⚫ proteine  proteins 16,2g (32%)  
carbohidrați  carbs 30,9g (12%) ⚫ zahăr  sugar 4,4g (5%) ⚫ sare  salt 0,8g (13%) ⚫ fibre  fibers 12,9g 

Pui Garam Masala cu ardei, năut și orez negru Garam Masala with chicken and black rice
Calorii  Calories 359 (18%): grăsimi  fat 27g (38%) ⚫ proteine  proteins 36g (71%) 
carbohidrați  carbs 56g (22%) ⚫ zahăr  sugar 0,8g (1%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%)   

MARȚI
Supă germană de cartofi cu bacon și praz German soup with potatoes, bacon and leek
Calorii  Calories 298 (15%): grăsimi  fat 21g (30%) ⚫ proteine  proteins 21g (42%)  
carbohidrați  carbs 33g (13%) ⚫ zahăr  sugar 2g (2%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%)

Kofta de vită black angus cu curry și orez Kofta beef curry with rice
Calorii  Calories 460 (23%): grăsimi  fat 21,1g (30%) ⚫ proteine  proteins 41,3g (83%)  
carbohidrați  carbs 78g (31%) ⚫ zahăr  sugar 1,8g (2%) ⚫ sare  salt 0,9g (15%)   

MIERCURI
Supă thailandeză de pui cu lemongrass și frunze de lime Thai chicken soup 
Calorii  Calories 289 (14%): grăsimi  fat 17g (24%) ⚫ proteine  proteins 16,7g (33%) 
carbohidrați  carbs 25g (10%) ⚫ zahăr  sugar 2,1g (2%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%)

Burrito cu pui Chicken burrito 
Calorii  Calories 513 (25%): grăsimi  fat 24,9g (36%) ⚫ proteine  proteins 33,6g (67%)  
carbohidrați  carbs 60,3g (23%) ⚫ zahăr  sugar 3,4g (4%) ⚫ sare  salt 1,7g (28%) ⚫ fibre  fibers 13,2g

JOI
Supă de găină cu tăiței de casă Chicken soup with homemade noodles
Calorii  Calories 367 (18%): grăsimi  fat 22g (32%) ⚫ proteine  proteins 34g (68%)  
carbohidrați  carbs 32g (13%) ⚫ zahăr  sugar 1,8g (2%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%)

Salată Caesar cu pui Chicken Caesar salad
Calorii  Calories 302 (15%): grăsimi  fat 17,5g (25%) ⚫ proteine  proteins 38,1g (76%)  
carbohidrați  carbs 25,9g (10%) ⚫ zahăr  sugar 2,2g (2%) ⚫ sare  salt 1,5g (25%) ⚫ fibre  fibers 1,6g

VINERI
Supă marocanăHarira cu tăiței subțiri Morrocan Harira soup (veg) 
Calorii  Calories 285 (14%): grăsimi  fat 15g (22%) ⚫ proteine  proteins 22g (42%)  
carbohidrați  carbs 33g (13%) ⚫ zahăr  sugar 2,1g (2%) ⚫ sare  salt 0,1g (2%)

Vindaloo iute și afumat cu chimen, ardei și porc Hot and Smoky Vindaloo with pork
Calorii  Calories 551  (27%): grăsimi  fat 39g (56%) ⚫ proteine  proteins 33,8g (67%)  

carbohidrați  carbs 95g (37%) ⚫ zahăr  sugar 3,3g (4%) ⚫ sare  salt 1,5g (25%) ⚫ fibre  fibers 3g   

  

SĂPTĂMÂNA WEEK 1
LUNI
Supă cremă de sfeclă cu lămâie și ou fiert Beetroot cream soup with lemon and egg (veg)
Calorii  Calories 213 (11%): grăsimi  fat 9,1g (13%) ⚫ proteine  proteins 20,2g (40%)  
carbohidrați  carbs (carbs 56g (22%) ⚫ zahăr  sugar 1,3g (1%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%)

Curry cu pui, cartofi, năut și spanac Chicken curry with potatoes, chickpeas and spinach 
Calorii  Calories 324 (16%): grăsimi  fat 14,5g (21%) ⚫ proteine  proteins 8,9g (18%)  

carbohidrați  carbs 36,5g (14%) ⚫ zahăr  sugar 1,5g (2%) 

MARȚI
Ciorbă albă de ciolan Pork bone white soup 
Calorii  Calories 477 (24%): grăsimi  fat 39g (57%) ⚫ proteine  proteins 32g (64%)  
carbohidrați  carbs 62g (24%) ⚫ zahăr  sugar 1,8g (2%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%)

Tăiței chow mein cu porc Chow mein noodles 
Calorii  Calories 389 (19%): grăsimi  fat 18g (26%) ⚫ proteine  proteins 33g (66%)  
carbohidrați  carbs 56g (22%) ⚫ zahăr  sugar 0,5g (1%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%)   

MIERCURI
Supă de pui cu orez sălbatic Wild rice chicken soup 
Calorii  Calories 330 (16%): grăsimi  fat 11,3g (17%) ⚫ proteine  proteins 28g (56%)  
carbohidrați  carbs 67g (27%) ⚫ sare  salt 1,2g (1%) ⚫ zahăr  sugar 0,7g (12%)

Paste carbonara cu dovlecel și bacon Corgette and bacon carbonara
Calorii  Calories 322 (16%): grăsimi  fat 10,1g (14%) ⚫ proteine  proteins 11,2g (22%)  
carbohidrați  carbs 20,7g (8%) ⚫ zahăr  sugar 0,9g (1%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%) 

JOI
Supă de pui cu fasole neagră Chicken and black bean chowder 
Calorii  Calories 287 (14%): grăsimi  fat 11,5g (16%) ⚫ proteine  proteins 21,2g (42%)  
carbohidrați  carbs 22,1g (9%) ⚫ zahăr  sugar 2,3g (3%) ⚫ sare  salt 0,58g (10%) ⚫ fibre  fibers 9,2g

Paste orzo cu creveți și chorizo Shrimp and chorizo orzo 
Calorii  Calories 513 (26%): grăsimi  fat 15,7g (22%) ⚫ proteine  proteins 28,8g (58%)  
carbohidrați  carbs 60,3g (23%) ⚫ zahăr  sugar 1,8g (3,8%) ⚫ sare  salt 1,1g (18%) ⚫ fibre  fibers 3,6g

VINERI
Supă thailandeză iute tom yum cu tăiței de orez și lapte de cocos Tom yum hed (veg, hot) 
Calorii  Calories 290 (15%): grăsimi  fat 20g (27%) ⚫ proteine  proteins 23g (43%)  

carbohidrați  carbs 58g (23%) ⚫ zahăr  sugar 2,4g (2%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%) ⚫ fibre  fibers 3g   

Ragu de porc Pork ragu 
Calorii  Calories 355 (18%): grăsimi  fat 15,2g (22%) ⚫ proteine  proteins 35,6g (71%)  
carbohidrați  carbs 15,6g (6%) ⚫ zahăr  sugar 1,6g (2%) ⚫ sare  salt 0,92g (15%) ⚫ fibre  fibers 3,4g

SĂPTĂMÂNA WEEK 2 

 *Consultaţi site-ul pentru a vedea care săptămână urmează  Visit our website to check which week is next  *Consultaţi site-ul pentru a vedea care săptămână urmează  Visit our website to check which week is next



LUNI
Ramen porc cu tăiței de orez, ciuperci shitake și ou fiert Pork ramen soup 
Calorii  Calories (17%): grăsimi  fat 15,9g (23%) ⚫ proteine  proteins 34g (68%)  
carbohidrați  carbs 19,7g (8%) ⚫ zahăr  sugar 2,1g (2%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%) ⚫ fibre  fibers 1g

Mousaka grecească cu vită Greek mousaka with beef 
Calorii  Calories 466 (23%): grăsimi  fat 24g (35%) ⚫ proteine  proteins 27g (54%)  
carbohidrați  carbs 36g (14%) ⚫ zahăr  sugar 2g (2%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%)

MARȚI 
Supă cremă de brocoli cu brânză de capră Broccoli cream soup with goat cheese (veg) 
Calorii  Calories 115 (6%): grăsimi  fat 4,4g (6%) ⚫ proteine  proteins 13,1g (26%)  

carbohidrați  carbs 5,1g (2%) ⚫ zahăr  sugar 3,8g (4%) ⚫ sare  salt 0,2g (3%) ⚫ fibre  fibers 6,2g

Kebab black angus cu orez cu chimen și lipie Black angus kebab with chimion rice and pita 
Calorii  Calories 350 (17%): grăsimi  fat 20g (29%) ⚫ proteine  proteins 32g (63%)  
 carbohidrați  carbs 67g (27%) ⚫ zahăr  sugar 0,8g (1%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%)   

MIERCURI
Supă cremă de măr cu țelină Apple-celery cream soup (veg) 
Calorii  Calories 237 (12%): grăsimi  fat 16,5g (24%) ⚫ proteine  proteins 6,5g (13%)  
carbohidrați  carbs 14,6g (6%) ⚫ zahăr  sugar 9,9g (11%) ⚫ sare  salt 0,4g (7%) 

Pui copt cu cartofi lămâioși Bombay Roasted chicken with lemony Bombay potatoes
Calorii  Calories 349 (17%): grăsimi  fat 8,7g (12%) ⚫ proteine  proteins 33,6g (67%)  

carbohidrați  carbs 37,4g (14%) ⚫ zahăr  sugar 2,5g (3%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%) ⚫ fibre  fibers 3,3g 

JOI
Supă toscana de roșii coapte cu pâine la grătar Tomato soup with baked bread (veg) 
Calorii  Calories 450 (23%): grăsimi  fat 8,1g (12%) ⚫ proteine  proteins 15,9g (32%)  
carbohidrați  carbs 74,5g (29%) ⚫ zahăr  sugar 6g (7%) 

Curry verde de pui cu lapte de cocos Green curry chicken 
Calorii  Calories 399 (20%): grăsimi  fat 11g (16%) ⚫ proteine  proteins 22g (43%)  
carbohidrați  carbs 49g (19%) ⚫ zahăr  sugar 1g (1%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%) ⚫ fibre  fibers 7g   

VINERI
Ciorbă acră de cartofi cu pătrunjel Potatoes sour soup with parsley (veg) 
Calorii  Calories 256 (13%): grăsimi  fat 8g (12%) ⚫ proteine  proteins 13g (26%)  
carbohidrati 40g (16%) ⚫ zahăr  sugar 2g (2%) ⚫ sare  salt 0,4g (9%) ⚫ fibre  fibers 1g

Pastramă de porc la grătar cu piure Grilled pork pastrami with mashed potatoes 
Calorii  Calories 390 (19%): grăsimi  fat 19g (27%) ⚫ proteine  proteins 32g (63%)  
carbohidrați  carbs 80g (31%) ⚫ zahăr  sugar 0,7g (1%) ⚫ sare  salt 0,5g (9%)

SĂPTĂMÂNA WEEK 4  

LUNI
Supă vietnameză hu tieu cu porc  și ou de prepeliță   Vietnamese hu tieu pork soup and quail egg  
Calorii  Calories 349 (17%): grăsimi  fat 15,9g (23%) ⚫ proteine  proteins 35g (68%)  
carbohidrați  carbs 19,7g (8%) ⚫ zahăr  sugar 2g (2%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%) ⚫ fibre  fibers 1g

Pukka-curry galben cu pulpe de pui, ghimbir, năut, iaurt Pukka yellow curry chicken 
Calorii  Calories 472 (23%): grăsimi  fat 17,2g (25%) ⚫ proteine  proteins 33,8g (68%)  
carbohidrați  carbs 74,9g (29%) ⚫ zahăr  sugar 2,5g (3%) ⚫ sare  salt 0,8g (13%) ⚫ fibre  fibers 8,3g

MARȚI
Ciorbă de babic — rețetă tradițională tătărască Babic soup 
Calorii  Calories 285 (14%): grăsimi  fat 12g (17%) ⚫ proteine  proteins 24g (48%)  
carbohidrați  carbs 26g (10%) ⚫ zahăr  sugar 2g (2%) ⚫ sare  salt 1,2g (20%)   

Paste cremoase cu șuncă, smântână și mazăre English ham & peas
Calorii  Calories 342 (17%): grăsimi  fat 15g (22%) ⚫ proteine  proteins 32g (63%)  
carbohidrați  carbs 63,2g (25%) ⚫ zahăr  sugar 1,8g (2%) ⚫ sare  salt 0,6g (9%) 

MIERCURI
Supă miso cu ciuperci shitake și alge nori Miso soup (veg) 
Calorii  Calories 321 (16%): grăsimi  fat 8,1g (12%) ⚫ proteine  proteins 45,1g (90%)  

carbohidrați  carbs 70,4g (27%) ⚫ zahăr  sugar 2,3g (3%) ⚫ sare  salt 1,1g (18%) ⚫ fibre  fibers 5,3g

Chicken și chorizo paella Chicken and chorizo paella 
Calorii  Calories 494 (25%): grăsimi  fat 12g (17%) ⚫ proteine  proteins 26,5g (53%)  
carbohidrați  carbs 75,7g (29%) ⚫ zahăr  sugar 2,5g (5%) ⚫ sare  salt 1,6g (27%)

JOI
Supă peruviană de pui (aquadito de pollo) cu orez, cartofi și porumb   Peruvian chicken soup 
Calorii  Calories 279 (14%): grăsimi  fat 12g (17%) ⚫ proteine  proteins 22g (44%) 
carbohidrați  carbs 70,1g (27%) ⚫ zahăr  sugar 2g (2%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%)

Pappardelle bologneze cu ciuperci și linte Mushrooms and lentil pappardelle Bolognese (veg) 
Calorii  Calories 383 (19%): grăsimi  fat 2,4g (3%) ⚫ proteine  proteins 14,8g (30%)  
carbohidrați  carbs 80,3g (31%) ⚫ zahăr  sugar 1,9g (2%) ⚫ sare  salt 0,7g (1%) ⚫ fibre  fibers 5,7g

VINERI
Supă de cartofi copți cu parmesan Baked potatoes soup
Calorii  Calories 353 (18%): grăsimi  fat 16,6g (24%) ⚫ proteine  proteins 12,4g (25%)  
carbohidrați  carbs 36,1g (14%) ⚫ zahăr  sugar 3,9g (4%) ⚫ sare  salt 0,7g (12%)

Chili con carne cu vită, fasole neagră și porumb Chili con carne 
Calorii  Calories 372 (19%): grăsimi  fat 16,1g (23%) ⚫ proteine  proteins 27g (54%)  
carbohidrați  carbs 21,7g (8%) ⚫ zahăr  sugar 2,5g (4%) ⚫ sare  salt 1g (10%)   
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SĂPTĂMÂNA WEEK  1

Supă de fasole albă cu 
păstârnac și salvie  
White beans, parsnip and  
sage soup 

Pui Garam Masala cu 
ardei, năut și orez negru  
Garam Masala with chicken 
and black rice

circle circle circle

Supă germană de cartofi  
cu bacon și praz  
German soup with potatoes, 
bacon and leek  

Kofta de vită black angus  
cu curry și orez  
Kofta beef curry with rice

circle circle circle circle

Supă thailandeză de pui 
cu lemongrass și frunze 
de lime   Thai chicken soup 

circle

Burrito cu pui  
Chicken burrito circle circle circle

Supă de găină cu tăiței  
de casă  Chicken soup with  
homemade noodles

circle circle circle circle

Salată Caesar cu pui  
Chicken Caesar salad  circle circle circle circle

Supă marocană  Harira cu 
tăiței subțiri  
Morrocan Harira soup  

circle circle

Vindaloo iute și afumat cu 
chimen, ardei și porc  
Hot and Smoky Vindaloo  
with pork  

SĂPTĂMÂNA WEEK  2

Supă cremă de sfeclă cu 
lămâie și ou fiert  
Beetroot cream soup with 
lemon and egg (veg)  

circle circle

Curry cu pui, cartofi, năut  
și spanac  
Chicken curry with potatoes, 
chickpeas and spinach 

Ciorbă albă de ciolan  
Pork bone white soup circle circle circle

Tăiței chow mein cu porc 
Chow mein noodles circle circle circle circle circle

Supă de pui cu  
orez sălbatic 
Wild rice chicken soup 

circle

Paste carbonara cu 
dovlecel și bacon  
Corgette and bacon 
carbonara  

circle circle circle

Supă de pui cu fasole 
neagră  
Chicken and black bean 
chowder

circle circle circle circle

Paste orzo cu creveți  
și chorizo  
Shrimp and chorizo orzo 

circle circle

Supă thailandeză iute  
tom yum cu tăiței de orez 
și lapte de cocos  
Tom yum hed (veg, hot) 

circle circle circle

Ragu de porc  
Pork ragu circle circle

Gluten  Gluten grâu, secară, orz, ovăz  wheat, rye, barley, oat

Moluşte  Mollusks scoici, melci, sepie, caracatiţă, calamar  clams, snails, cuttlefish, octopus, squids
Crustacee  Crustaceans crab, crevete, langustă, rac, homar  crab, shrimps, crawfish, crayfish, lobster

Gluten  Gluten grâu, secară, orz, ovăz  wheat, rye, barley, oat

Moluşte  Mollusks scoici, melci, sepie, caracatiţă, calamar  clams, snails, cuttlefish, octopus, squids
Crustacee  Crustaceans crab, crevete, langustă, rac, homar  crab, shrimps, crawfish, crayfish, lobster

Listă alergeni  Allergens listing Listă alergeni  Allergens listing
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SĂPTĂMÂNA WEEK 3

Supă vietnameză hu tieu  
cu porc  și ou de prepeliță  
Vietnamese hu tieu pork 
soup and quail egg  

circle circle circle

Pukka-curry galben cu 
pulpe de pui, ghimbir, 
năut, iaurt  
Pukka yellow curry chicken 

Ciorbă de babic-rețetă 
tradițională tătărască  
Babic soup 

circle

Paste cremoase cu șuncă, 
smântână și mazăre  
English ham & peas

circle circle

Supă miso cu ciuperci 
shitake și alge nori  
Miso soup 

circle

Chicken și chorizo paella  
Chicken and chorizo paella 

Supă peruviană de pui 
(aquadito de pollo) cu 
orez, cartofi și porumb  
Peruvian chicken soup 

circle

Pappardelle bologneze  
cu ciuperci și linte  
Mushrooms and lentil 
pappardelle Bolognese  

circle circle circle circle circle

Supă de cartofi copți cu 
parmesan  
Baked potatoes soup  

circle

Chili con carne cu vită, 
fasole neagră și porumb  
Chili con carne  

SĂPTĂMÂNA WEEK  4

Ramen porc cu tăiței de 
orez, ciuperci shitake și ou 
fiert  Pork ramen soup 

circle circle circle

Mousaka grecească cu vită  
Greek mousaka with beef circle circle circle

Supă cremă de brocoli cu 
brânză de capră  Broccoli 
cream soup with goat cheese 

circle circle

Kebab black angus cu orez 
cu chimen și lipie  
Black angus kebab with 
chimion rice and pita 

circle

Supă cremă de măr  
cu țelină  
Apple-celery cream soup 

circle circle circle

Pui copt cu cartofi 
lămâioşi 
Bombay  Roasted chicken 
with lemony Bombay 
potatoes  

Supă toscana de roșii 
coapte cu pâine la grătar  
Tomato soup with baked 
bread

circle circle

Curry verde de pui cu 
lapte de cocos  
Green curry chicken 

circle circle

Ciorbă acră de cartofi  
cu pătrunjel  Potatoes sour 
soup with parsley 

circle

Pastramă de porc la 
grătar cu piure  
Grilled pork pastrami with 
mashed potatoes 

circle

Gluten  Gluten grâu, secară, orz, ovăz  wheat, rye, barley, oat

Moluşte  Mollusks scoici, melci, sepie, caracatiţă, calamar  clams, snails, cuttlefish, octopus, squids
Crustacee  Crustaceans crab, crevete, langustă, rac, homar  crab, shrimps, crawfish, crayfish, lobster

Gluten  Gluten grâu, secară, orz, ovăz  wheat, rye, barley, oat

Moluşte  Mollusks scoici, melci, sepie, caracatiţă, calamar  clams, snails, cuttlefish, octopus, squids
Crustacee  Crustaceans crab, crevete, langustă, rac, homar  crab, shrimps, crawfish, crayfish, lobster

Listă alergeni  Allergens listing Listă alergeni  Allergens listing



Pachete comandă   
Order packages

Mecanism comandă   
Order options

5 zile  5 days  165 lei

10 zile  10 days  320 lei

15 zile  15 days  465 lei

20 zile  20 days  600 lei

NOTĂ:
La fiecare pachet se poate adăuga desert  
pentru 10 lei/zi

NOTE:

You can add dessert to any of the packages  
for 10 lei/day

•  Comenzile se livrează zilnic între  
 orele 11.30 – 14.30

•  Perioada minimă comandă 5 zile

•  Metode de plată – cash la prima livrare sau  
 online cu cardul

•  Order delivery occurs daily  
 between 11.30 – 14.30

•  Minimum period order 5 zile

•  Payment options – cash or the first delivery  
 or online by card

Semnificațiile simbolurilor  Symbols:

 Ușor picant  Light spicy
 Picant  Spicy
 Foarte picant!  Very hot!
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