


 
Masa se poate servii doar cu PROGRAMARE: 

DIMINEAȚA 08:00 – 10:00 și SEARA 18:00 – 20:00; 
 

Meniul Punctelor Gastronomice Locale face parte dintr-o 
gama restransa de mancaruri. Cel mult 2 feluri si minim 2 
portii. Retetele traditionale necesită un efort sustinut și o 

atenție deosebită, durează peste 180 de minute. Astfel, 
pentru a te bucura de gastronomia Transilvaneana, te 
rugăm să ne transmiti comanda în cursul dimineții. 

 
Consumul excesiv de alcool este interzis. NU agreem 

consumul de băuturi alcoolice sau nonalcoolice aduse din 
afara locației în zonele publice (cramă, terasă sau piscină). 
În caz contrar se va percepe o taxă de DOP în valoare de 

100 lei/sticla; 
 

Cu ajutorul masajului nostru, vei ajunge la o stare fizică și 
mentală plăcută de relaxare. Masajul durează 60 de minute 

și are un cost de 180 lei/ședința, se efectueaza in camera 
oaspetelui, unde maseurul vine cu o masa de masaj 

portabila (2 sedinte); 
 

Ciubar jacuzzi exterior: Pret 300 RON/3 ore/2-4 persoane, 
doar cu programare si plata in avans deoarce dureza 

aproximativ 3 ore pana se incalzeste apa; 
 

Ciubar cu apa calda de izvor: Pret 400 RON/3 ore/2-6 
persoane, doar cu programare si plata in avans deoarce 

dureza aproximativ 6 ore pana se incalzeste apa; 
 

Pentru curajosi si nu numai, la Casa Dives ai parte de 
adrenalina pe patru roti! Acceleram pe Valea Pianului si iti 
punem la dispozitie cele mai performante ATV-uri pentru 

asta. Pret 400 lei/3 ore/ ATV; 
 
 
 





APERITIVE BOIERŞTI 
 

Virşli Trandiţionali de Pianu  
100 g ~ 300 cal.  15,00 lei 

Platou brânzeturi fine (mix branzeturi, miez nucă,  
boabe de struguri, felii de măr, miere de albine)  

400/50 g ~ 1560 cal. 85,00 lei lei 
  Gustarea boierului (ochiuri, slanină, cârnaţi, roşie, 

castraveţi, ceapă, brânză, caşcaval)  
400 g ~ 1960 cal. 85,00 lei 

Platou tărănesc (slănină, jumări, tobă, cârnaţi, ceapă)  
200 g ~ 1160 cal. 45,00 lei (programare cu o zi înainte) 

 
 

MIC DEJUN BOIERESC 
 

Mic dejun pentru 1 persoană 200 g ~ 1230 cal. 35,00 lei 
 (caşcaval 30 g, brânză 30 g, mezeluri 60 g, unt 20 g, gem 40 
g, paine 50 g, legume 50 g. Aperitiv cald 1 produs: omletă 80 

g, crenvurști 100g, virşlii 100 g sau ochiuri 80 g. Băuturi 
incluse: apă 250 ml şi suc natural 250 ml. La alegere 1 produs: 

espresso 30 ml, espresso lung 50 ml, espresso dublu 60 ml, 
cappuccino 200 ml, ciocolată caldă neagră 200 ml lapte 200 

ml sau ceai 200 ml) 
 

La cerere programare cu o zi înaininte inclusiv produse vegetariene: zacuscă, 
vinete, legume, cereale etc.  

 
Gramajul este specificat pentru preparatul crud 

Calculul caloriilor este estimativ 



 
 
 
 
 
 
 

PLATOU BOIERESC LA ALEGERE 
 

Tocăniţă de viţel 200 g ~ 210 cal. 45,00 lei 
Antricot de vită la cuptor 330 g ~ 708 cal. 55,00 lei 

Piept de pui la grill 200 g ~ 271 cal. 25,00 lei 
Tocăniţă de pui 200 g ~ 164 cal. 30,00 lei 

Ficăţei de pui în unt 200 g ~ 344 cal. 25,00 lei 
Şniţel de porc/pui 220 g ~ 360 cal. 27,00 lei 

Cotlet /Ceafă de porc la grill 200 g ~ 310 cal. 25,00 lei 
Carne de porc la garniţă 200 g ~ 420 cal. 30,00 lei 
Coaste de porc la cuptor 400 g ~ 744 cal. 35,00 lei 

Iahnie de fasole cu afumătură și ceapă  
200/100/100 g ~ 240 cal. 35,00 lei 

Caşcaval pane 200 g ~ 598 cal. 28,00 lei 
Cârnaţi de casă afumați la tigaie 200 g ~ 642 cal. 25,00 lei 

Varză călită cu mămăligă şi cârnaţi  
200/100/100 g ~ 824 cal. 35,00 lei 
Mămăligă cu brânză şi smântână  
200/100/50 g ~ 550 cal. 28,00 lei 

 
Salată de murături 180 g ~ 30 cal. 13,00 lei 

Salată de roşii/castraveţi/asortată 180 g ~ 100 cal. 12,00 lei 
Salată de varză 180 g ~ 119 cal. 12,00 lei 

 
Cartofi piure/natur 180 g ~ 164 cal. 12,00 lei 
Cartofi copți/aurii 180g ~ 177 cal. 13,00 lei 
Cartofi prăjiți 180 g ~ 638 cal. 12,00 lei 

Mămăligă 180 g ~ 140 cal. 12,00 lei 
Orez cu legume 180 g ~ 207 cal. 12,00 lei 

 
 

Gramajul este specificat pentru preparatul crud 
Calculul caloriilor este estimativ 

  
  
 
 
 



 

 

 
 

DESERT BOIERESC 
 

Gelateria Lazăr,  înghețată artizanală  
(5 persoane)  500 ml ~ 1037 cal. 50,00 lei 

 
Clatite cu ciocolată (2 clătite) 200 g ~ 590 cal. 21,00 lei 

Clatite cu dulceață de casă (2 clătite) 200 g ~ 590 cal. 20,00 lei 
Clatite cu branză (2 clătite) 200 g ~ 362 cal. 22,00 lei 

 
Placintă cu branză (6 persoane) 1200 g ~ 3540 cal. 100,00 lei 

Placintă cu varză (6 persoane) 1200 g ~ 3240 cal. 90,00 lei  
Placintă cu mere (6 persoane) 1200 g ~ 3340 cal. 90,00 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramajul este specificat pentru preparatul crud 
Calculul caloriilor este estimativ 

 

   



 
 
 
 
 
 

BĂUTURI BOIEREŞTI 
 

Vin Jidvei roşu/alb/roze 500 ml 25,00 lei 
Jidvei Mysterium 750 ml 80 lei 

Jidvei Ana Chardonnay 750 ml 120 lei 
Navigo Compas Shiraz 750 ml 60 lei 

Nec Plus Ultra Sauvignon Blanc 750 ml 50 lei 
Spumant Jidvei Extra Brut 750 ml 90 lei 

Vinars Jidvei VSOP 700 ml 140 lei 
Bere Tom Beer 100% Naturală 330 ml 14 lei 

Bere Budweiser Budvar 330 ml 11,00 lei 
Bere Peroni 330 ml 10,00 lei 

Bere Kozel Premium 330 ml 10,00 lei 
Bere Ursus Premium 330 ml 8,00 lei 

Bere Ciucaş 330 ml 8,00 lei 
Bere Ursus Cooler 330 ml 10,00 lei 

Bere Fresh 330 ml 10,00 lei 
Pepsi Cola, 7 UP, Max  250 ml 9,00 lei 

Prigat Nectar Portocale/Pere 250 ml 9,00 lei 
Lipton Ice Tea Lămâie 250 ml 9,00 lei 

Borsec apă minerală/plată 330 ml 7,00 lei 
Borsec apă minerală/plată 750 ml 14,00 lei 
Borsec apă minerală/plată 1.5/2 l 14,00 lei 

Limonadă 500 ml 20,00 lei 
Sirop cu apă minerală/plată 400 ml 15,00 lei 

Lapte 250 ml 8,00 lei 
Espresso  30 ml 8,00 lei 

Espresso lung 50 ml 8,00 lei 
Espresso dublu 60 ml 10,00 lei 
Cappuccino 200 ml 10,00 lei 

Ceai 300 ml 8,00 lei 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

IN ATENŢIA CONSUMATORILOR 
 

Unele produse din meniul nostru pot conţine alergeni 
în cazul in care sunteţi intolerant/alergic la un 

ingredient, înainte de a comanda orice preparat 
 din meniul nostru consultaţi lista cu ingredientele 
continute de preparate si/sau intrebati personalul. 

 
 

LISTA ALERGENI 
 

 Oua; Lapte; Peste; Crustacee (de exemplu: crabi, homari,raci, 
creveti); Moluste (de exemplu: midii, stridii, calamari); Arahide; 

Nuci (de exemplu: migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, 
brazils, fistic, nuci de Macadamia si nuci de Queensland); 

Seminte de susan; Cereale care contin  gluten (grau, secara, orz, 
ovaz sau hibride); Soia; Telina; Mustar; Lupin; Dioxid de sulf si 

sulfiti (la o concentratie de mai mult de 10 ppm) 


