MENIU

CASA DE CEAI, REFUGIUL REGINEI MARIA
Domeniul Bran a fost dăruit de braşoveni Reginei Maria în anul 1920, în semn de recunoştință pentru contribuția adusă la
realizarea Marii Uniri.
Regina Maria a demarat cu entuziasm lucrările de amenajare şi renovare, transformând Castelul Bran, dintr-o fortificație
militară rece şi neprimitoare, într-o reşedință caldă, unică prin decorațiunile interioare. Micul hambar de la poalele
castelului a fost reamenajat, cu ajutorul celebrului arhitect ceh Karel Liman, în casă de ceai. Între anii 1923 – 1929, cea mai
iubită regină a tuturor românilor îşi aclimatizează sufletul englezesc cu zona înconjurătoare, plantând verdeață şi flori, dalii,
crini şi trandafiri, amenajând un frumos lac, finalizat în 1925, care a fost populat cu nuferi, peşti şi lebede. A secondat-o în
crearea grădinii nu mai puțin celebrul peisagist german Friederich Rebhuhn, cunoscut, de asemenea, pentru modernizarea
Parcului Cişmigiu şi pentru realizarea grădinilor regale de la Palatele Cotroceni şi Peleş.
Până la moartea Reginei Maria în anul 1938, Branul a fost, alături de Balcic, reşedință de suflet a suveranei, motiv pentru
care a lăsat-o moştenire cu legat particular Principesei Ileana, prințesa iubită a României şi fiică favorită a Reginei.
Furată, prăduită, lăsată în paragină de către regimul comunist, Casa de ceai renaşte odată cu restaurarea realizată în anul
2017 sub atenta supraveghere a nepotului Reginei Maria, ASIR Arhiducele Dominic Habsburg și sub semnătura
arhitectului Remus Hârşan, de către CADB.

CASA DE CEAI, QUEEN MARIE’S REFUGE
Bran Estate was offered by Brașov citizens to Queen Marie in 1920, as a sign of gratitude for her contribution to the
unification of Romania.
Queen Marie enthusiastically started the renovation and redecoration works and she soon turned Bran Castle from a cold
and unwelcoming military fortress into a warm residence, unique through its interior decor. The small barn at the bottom
of the castle was transformed, with the help of the famous Czech architect Karel Liman, into a tea house. Between 1923
and 1929, the most beloved queen of all Romanians integrates her English soul with the surrounding area, by planting
greenery and flowers, dahlias, lilies and roses and by arranging a beautiful lake, that was populated by water lilies, fish and
swans. The works were finished in 1925. The famous German landscape artist Friederich Rebhuhn, also known for
modernizing Cismigiu park and for creating the royal gardens at Cotroceni and Peles palaces, has seconded her.
Until Queen Marie’s death, in 1938, Bran was very close to her heart, together with Balcic, which is why she left it in her
will to Princess Ileana, Romania’s beloved princess and the Queen’s favorite daughter.
Stolen, plundered and abandoned by the Communist regime, Casa de ceai Restaurant comes back to life once more with
the restoration performed in 2017, under the close supervision of HIRH Archduke Dominic Habsburg, Queen Marie's
grandson and under the signature of architect Remus Hârșan, by Bran Estate Administration Company.

MIC DEJUN
BREAKFAST

Reci
Cold

Unt, brânză, miere, gem, nuci și fistic, fructe proaspete și ouă preparate la alegere
Choice of butter, cheese, jams, walnuts and pistachios, fresh fruits and eggs
ALERG. *1, 3, 5, 7, 8
350g … 42 lei
Brânzeturi dulci și sărate, preparate din carne, legume proaspete și ouă gătite la alegere
Choice of sweet and salted cheese, cold cuts, fresh vegetables and eggs
ALERG. *1, 3, 7, 9, 10
350g … 42 lei
Micul dejun include 100 ml fresh de citrice, espresso / ceai, precum și pâine diversă
(cu seminţe, prăjită, crostini)
Breakfast includes a glass of fresh citrus juice (100ml), espresso / tea, various breads
(seeded, toasted, crostini)
ALERG. *1 *8 *11

GUSTĂRI ALESE
SNACKS

APERITIVE
STARTERS

Unt cu cristale de sare și trufă
Butter with salt crystals and truffles
ALERG. *7
30g … 8 lei
Pate de casă și jeleu din rubarbă cu mirodenii
Homemade liver pate and rhubarb jelly with spices
ALERG. *7, 8, 9, 10, 11
100g … 15 lei
Cremă de jumări și untură aromată cu pâine prăjită
Cream made from pork cracklings and flavoured lard with toasted bread
ALERG. *1, 10
100g … 15 lei

GUSTĂRI VEGETARIENE RECI
VEGETARIAN COLD SNACKS
Duo de zacuscă cu trufe și fasole
Vegetable dip with truffles and kidney beans
ALERG. *9
180g … 18 lei
Cremă de fasole albă și roșie cu ceapă și semințe românești prăjite
White and red beans cream with onion and roasted Romanian seeds
ALERG. *11
180g … 15 lei
Fiecare preparat este însoțit de pâine diversă (cu semințe, prăjită, crostini).
Each dish is accompanied by various breads (seeded, toasted, crostini).
ALERG. *1, 8, 11

Bucate gratinate
Hot Dishes au Gratin

Ingrediente locale / Local ingredients
Piure de cartofi, tocătură de porc şi oaie cu cimbrişor, în straturi, gratinată cu brânză de burduf
Layered mashed potatoes, minced pork and lamb meat with wild thyme and local sheep cheese au gratin
ALERG. *7, 9, 11
280g … 35 lei
Mămăligă la cuptor cu brânzeturi locale (brânză de burduf, brânză maturată cu chimen), smântână și ou
Oven-baked polenta with matured cumin cheese, local sheep cheese, sour cream and eggs
ALERG. *3, 7
280g … 35 lei

Preparate vegetariene
Vegetarian dishes

Legume la cuptor (dovlecei, vinete, ardei, rădăcinoase, ceapă coaptă, usturoi copt)
gratinate cu brânză albastră și lipie crocantă
Vegetables au gratin (zucchini, eggplant, bell pepper, root vegetables, baked onions, baked garlic),
blue cheese and crispy pita bread
ALERG. *1, 7, 9, 11
280g ... 35 lei
Plăcintă cu amestec de ciuperci, ceapă şi verdețuri și sos de smântână cu ragu de trufe
Mushrooms, onions and greens pie and sour cream sauce with truffle ragout
ALERG. *1, 3, 7
220g ... 35 lei

SALATE
SALADS

Salată Elisabeta
Piept de rață, salată iceberg, rucola, radicchio, prune uscate, pere / fructe de sezon şi sos de fructe negre
Duck breast, iceberg lettuce, ruccola, radicchio, prunes, pears / seasonal fruits and wild berries sauce
ALERG. *1
380g ... 34 lei

Salată Elena
Telemea proaspătă / feta şi caş afumat, roşii, castraveți, ardei gras, ceapă,
măsline şi vinegretă de busuioc
Local white salted cheese / feta and local smoked cheese, tomatoes, cucumbers, bell peppers,
onion, olives and basil vinaigrette
ALERG. *1, 7, 9, 10, 11
380g ... 34 lei

Salată Ana
Păstrăv afumat și ton, fasole roşie, ceapă, roşii, porumb cu vinegretă de lămâie şi capere
Smoked trout and tuna, red beans, onion, tomatoes and corn with lemon and caper vinaigrette
ALERG. *1, 4, 6, 9, 10, 11
380g ... 34 lei
Fiecare preparat este însoțit de crostini și lipie crocantă.
Each dish is accompanied by crostini and crispy pita bread.
ALERG. *1, 8, 11

PASTE ȘI OREZ
PASTA AND RICE

Pasta Nobila
Tagliatelle fresco, mix de ciuperci româneşti (hribi și trufă), sos alb și brânză învechită
Tagliatelle fresco, Romanian mushroom mix (porcini and truffles), white sauce and old cheese
ALERG. *1, 3, 7
300g ... 35 lei

Risotto Castel
Risotto cu șofran, anghinare, roșii uscate, legume verzi şi parmezan
Saffron risotto, artichokes, dried tomatoes, green vegetables and parmesan
ALERG. *7, 12
300g ... 35 lei

SUPE ȘI CIORBE
SOUPS AND SOUR SOUPS

Supă cremă de usturoi copt cu rădăcinoase albe, chips de bacon și crutoane
Baked garlic and white root vegetables cream soup with bacon crumbles and croutons
ALERG. *7, 9
250 ml ... 19 lei
Supă cremă de dovleac cu pudră de chimen și crutoane
Pumpkin cream soup with cumin powder and croutons
ALERG. *7, 9
200 ml ... 19 lei
Supă clară de găină cu tăiței fresco
Chicken soup with fresco noodles
ALERG. *1, 3, 7, 9
360ml ... 19 lei
Borș de cocoș cu sfeclă roșie, tăiței și leuștean
Chicken borscht with red beet, noodles and lovage
ALERG. *1, 3, 9
360 ml ... 19 lei
Ciorbă din carne de porc afumată, cu tarhon, specialitate de iarnă din Bran
Smoked pork soup with taragon, Bran winter specialty
ALERG. *1, 3, 7, 9
250ml ... 19 lei
Fiecare preparat poate fi însoţit de ardei iuți murați, salată de ceapă roșie și smântână acrișoară.
Each dish can be accompanied by pickled chili peppers, red onion salad and sour cream.
ALERG. *7

FELURI PRINCIPALE
MAIN DISHES

File de șalău gătit la abur
Steamed Pike-Perch Fillet

Însoțit de mămăligă cu sepia și sos de citrice cu usturoi negru
Accompanied by squid ink polenta and citrus sauce with black garlic
ALERG. *1, 2, 4, 12
300g ... 39 lei

File de păstrăv în crustă aurie
Gold Crust Trout Fillet

Cu ierburi, orez alb gătit în vin și sos de lămâie cu verdeață şi capere
With herbs, white rice cooked in wine and lemon sauce with greens and capers
ALERG. *1, 3, 4, 7, 9, 11
300g ... 39 lei

Șnițel în crustă de fulgi de migdale și semințe
Almond Flake and Seed Crust Schnitzel

Carne de porc / curcan, piure de cartofi cu usturoi copt, amestec de salate
și sos de coacăze roșii cu ardei iute
Pork / turkey meat, mashed potatoes with baked garlic,
mixed lettuce salad and red currant sauce with hot peppers
ALERG. *1, 3, 7, 9, 10, 11
350g ... 39 lei

Pulpă de rață confit
Duck Leg Confit

Cu varză roşie călită, pudră de chimen şi gălușcă de cartofi
With stewed red cabbage, cumin powder and potato dumpling
ALERG. *1, 3, 7, 8, 9, 12
350g ... 39 lei

Gulaș de vită
Beef Goulash

În sos de ardei cu chimen, morcov şi cartof, lejer picant
Beef in slightly spicy pepper sauce with cumin, carrots and potatoes
ALERG. *9, 10
400g ... 39 lei

Pastramă de oaie

Smoked-Dried Sheep Pastrami
Cu merișoare, mentă și mămăligă rumenită cu brânză
With cranberries, mint and roasted cheese polenta
ALERG. *7, 8, 12
300g ... 39 lei

Porc răscopt
Roasted Pork

Ceafă de porc afumată, cu prune uscate, ceapă roșie și mămăligă rumenită cu brânză
Smoked pork with prunes, red onion and roasted cheese polenta
ALERG. *1, 7, 8
350g ... 39 lei

Piept de rață afumat
Smoked Duck Breast

Cu linte, fenicul şi dulceaţă de pepene roșu
With lentils, fennel and watermelon jam
ALERG. *1, 8, 9
350g ... 49 lei

Steak

Antricot cu unt aromat, usturoi negru, cartofi violeți, piure de rădăcinoase şi hrean
Ribeye steak with herb butter, black garlic, purple potatoes, mashed root vegetables and horseradish
ALERG. *7, 9, 12
400 g ... 68 lei

SALATE ȘI GARNITURI

SIDE SALADS AND SIDE DISHES

Amestec de salate
Mixed lettuce salad
120g ... 11 lei

Salată de muraturi
Pickled vegetables
Rețetă locală
Local recipe
170g ... 11 lei

Salată din sfeclă roșie cu porumb, iuțită cu hrean
Spicy red beet and corn salad with horseradish
170g ... 11 lei

DESERT
DESSERT

Colivă
“Coliva”

Din grâu decorticat, zahăr, nucă, rom
Wheat, sugar, walnuts, rum
ALERG. *1, 8
150g ... 15 lei

Desertul contelui
Count’s Dessert

Prăjitură cu ciocolată, sos de zmeură, mentă, fructe proaspete și pudră din petale de trandafiri
Chocolate cake, raspberry sauce, mint, fresh fruits and rose petals powder
ALERG. *1, 3, 7, 8
150g ... 18 lei

Desertul Arhiducesei
Archduchess’s Dessert

Prăjitură cu vanilie însiropată, sos și pudră de lămâie și portocală, fistic măcinat
Vanilla cake with syrup, lemon and orange sauce and powder, crushed pistachio
ALERG. *1, 3, 7, 8
150g ... 18 lei

Desertul Regelui
King’s Dessert

Mini prăjitură cu ciocolată, înghețată, caramel sărat și pudră de biscuiți în unt
Mini chocolate cake, ice cream, salted caramel and butter biscuits powder
ALERG. *1, 3, 7, 8
150g ... 18 lei

Tort de morcovi și dovleac
Carrot and Pumpkin Cake
Cu sirop de scorțișoară
With cinnamon syrup
ALERG. *1, 3, 7
150g ... 18 lei

Gourmet Tea
35 lei / porția

Ceai la alegere din gama Twinings, însoțit de mini deserturi:
Contele, Arhiducesa, Colivă.
Your choice of Twinings Tea, accompanied by mini desserts:
Count’s Dessert, Archduchess’s Dessert, Coliva.

Gourmet Coffee
35 lei / porția

Cafea la alegere (Espresso, Cappucino, Latte), însoțită de mini deserturi:
Contele, Arhiducesa, Colivă.
Your choice of coffee (Espresso, Cappucino, Latte), accompanied by mini desserts:
Count’s Dessert, Archduchess’s Dessert, Coliva.

LEGENDĂ ALERGENI

FOOD ALLERGEN LEGEND

1. cereale care conțin gluten și produse derivate (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) 2. crustacee
și produse derivate 3. ouă și produse derivate 4. pește și produse derivate 5. arahide și produse derivate 6. soia și produse derivate
7. lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) 8. fructe cu coajă și produse derivate (migdale, alune de pădure, nuci, nuci pecan,
nuci de brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci de queensland) 9. țelină și produse derivate 10. muștar și produse derivate 11.
semințe de susan și produse derivate 12. dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru 13. lupin și
produse derivate 14. moluște și produse derivate
1. cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, spelt, durum wheat or hybrids thereof) and derived products 2. crustaceans
and derived products 3. eggs and derived products 4. fish and derived products
5. peanuts and derived products 6. soy and derived products 7. milk and derived products (including lactose) 8. tree Nuts
(almonds, hazelnuts, walnuts, Pecan nuts, Brazil nuts, pistachios, Macadamia nuts and Queensland nuts) and derived products 9.
celery and derived products 10. mustard and derived products 11. sesame seeds and derived products 12. sulphur dioxide and
sulphites in concentrations above 10 mg / kg or 10 mg / liter 13. lupine and derived products 14. molluscs and derived products

COLIVA LA ROMÂNI

din bucătăria sacră la produs de cofetărie
Încă din antichitatea greacă, fiertura din boabe de grâu amestecate cu miere era considerată una dintre
formele tradiționale de ofrandă adusă morților, pentru îmbunarea lor. Mai târziu, în creștinism, grâul a
fost identificat cu fața lui Iisus Hristos, iar vinul cu sângele lui. Prin analogie, pornind și de la vechile
Misterii, bobul de grâu, îngropat în pământ toamna și revenit la viață în primăvară este din nou o bună
analogie cu învierea lui Iisus, promisă astfel și credinciosului la Judecata de Apoi. De aceea, mai târziu, în
secolul al IV-lea, în toate țările ortodoxe, coliva (nume pe care îl întâlnim la greci, sârbi, bulgari, ruși,
ucraineni, semnificând „grâu fiert”; la vechii romani, ca hrană a săracilor, purta numele de coliphia) se
face atât la înmormântare, cât și în timpul sărbătorilor de pomenire de peste an.
Asigură, mai ales după înmormântare, o legătură strânsă cu decedatul, pentru că se spune că aceia care
mănâncă din colivă îl vor visa pe mort. Dar semnificațiile împărtășirii sunt mai multe: se spune uneori că
se face colivă pentru a-i ușura din păcatele pe care le are, pentru a-l întâlni pe acesta pe lumea cealaltă.
Prin unele locuri se credea că, de fapt, câte boabe de grâu mănâncă cineva din colivă, atâtea păcate i se
iartă răposatului.
Ingredientele principale sunt: grâul fiert, grâul măcinat ori arpacaș; uneori se mai face și din orez fiert, cu
nucă. Să nu uităm că grâul, atât de popular astăzi, nu a fost mereu o cereală la îndemâna tuturor
românilor. De aceea, numai la marile sărbători se făceau colaci din făină albă de grâu (la nuntă, pentru
dăruirea colindătorilor), mai târziu chiar cozonaci, din făina care era atât de scumpă, încât nu toți țăranii
și-o puteau permite. Celelalte ingrediente obligatorii erau mierea, zahărul, nuca, biscuiții, la care, mai
târziu, se adăugau mirodeniile: coajă de lămâie, zahăr vanilat, scorțișoară. Era decorată cu zahăr pudră,
bomboane și se desena o cruce din zahăr sau cacao și chiar bomboane.
Justificarea creștină a dulciurilor şi ingredientelor care intră în compoziţia colivei este că ele reprezintă
virtuţile sfinţilor sau ale răposaţilor pomeniţi, dulceaţa vieţii celei veşnice pe care nădăjduim că a
dobândit-o mortul.
În ultima vreme coliva se face și ca prăjitură, consumată cu plăcere și datorită amestecului variat de
ingrediente dulci: zahăr, miere, nuci, stafide, biscuiți, bomboane, cacao etc.

THE ROMANIAN COLIVA

from the sacred cuisine to a confectionery item
Since Greek antiquity, cooked wheat mixed with honey was considered to be a traditional offering to the
dead, as a sign of conciliation.
Later, in Christianity, wheat was identified with the face of Jesus Christ, and wine with his blood.
Starting from the ancient Mysteries, the wheat grain that was buried in autumn and returned to life in
spring was a suitable analogy with the resurrection of Jesus, also promised to the believer at the time of
the Last Judgment. This is why, later in the 4th century, all the Orthodox countries were already serving
Coliva at funerals and on the occasion of certain commemorations over the year. The name was used by
the Greeks, Serbs, Bulgarians, Russians, Ukrainians, meaning "boiled wheat”, while the ancient Romans
were considering it food for the poor and they called it “coliphia”.
Coliva is believed to facilitate a close connection with the dead, this is why it is served at funerals; it is said
that those who eat Coliva will dream of the dead. Sharing this, also has other meanings: they sometimes
say that Coliva represents forgiveness for the sins and helps reacquaint with the dead in the other world.
People in certain regions were associating the number of grains eaten with the forgiveness of sins.
The main ingredients are boiled wheat or ground wheat; sometimes, it is made of boiled rice and walnuts.
Let’s not forget that wheat, although common today, was not always within easy reach to the
Romanians. That is why knotted bread rolls were only made for great celebrations, such as weddings or
as gifts for the carollers, since few peasants could afford to use white flour. The other ingredients are:
honey or sugar, walnuts, biscuits, to which spices were added later: lemon peel, vanilla sugar, cinnamon.
It was decorated with icing sugar, candies and a cross, made of sugar or cocoa or even candies.
According to the Christian belief, the sweets and ingredients used for cooking Coliva represent the
virtues of the saints and the sweetness of eternal life that people hope the dead have acquired.
Nowadays, Coliva is also made as a cake and enjoyed thanks to a rich mix of sweet ingredients.

REGINA MARIA ȘI RITUALUL CEAIULUI
Prin căsătoria cu principele Ferdinand, Regina Maria a trebuit să facă tranziția către o țară și o familie
nouă, un popor și o limbă necunoscute, iar în ritualul ceaiului găsea adesea momente de consolare și
liniște.
„Aveam în special mare nevoie de ceai! În România era penurie de ceai, determinată de întreruperea
comunicației cu Rusia, de unde se importa înainte. ‘O! Twining este cel mai bun comerciant de ceai’. Așa
că, într-o dimineață destul de devreme, domnul Twining, reprezentatul său principal, a fost anunțat în
prezența mea, iar eu i-am explicat că am nevoie de un ceai care să nu aibă o aromă de afumat, parfumată
sau de fân, la care inteligentul domn Twining mi-a răspuns prompt: Ceea ce dorește Majestatea Voastră
este ceaiul Darjeeling. Pot să vă trimit niște mostre? (…) În pauza dintre diferitele audiențe pe care le
aveam, vechiul meu prieten se uita prin ușa întredeschisă, aducând impecabil o tavă cu ceaiul gata
pregătit, așa încât am reușit în cele din urmă să găsesc amestecul după care tânjeam, care nu avea aroma
și gustul nici de fân, nici afumat, dar nici parfumat: era ceaiul Darjeeling!”
(fragment - „Regina Maria a României. Capitole târzii din viața mea. Memorii redescoperite” – Editura
ALLFA, 2015) Regina Maria, cu sânge englezesc și rusesc curgându-i prin vene, dar cu suflet profund
românesc, a adus în țara de adopție ritualul ceaiului de la ora 5, obicei ce va deveni din ce în ce mai
popular în cadrul elitei românești la începutul anilor 1900. Iubind ceaiul și clipele de răgaz pe care i le
oferea acest moment al zilei, Regina și-a educat copiii în același spirit. La rândul ei, Principesa Ileana a
ridicat ritualul ceaiului la rang de artă, inclusiv în timpul clipelor grele de război.
În amintirea și în spiritul celor două mari Doamne, vă invităm să vă bucurați de clipele petrecute la
Restaurantul Castelului.

QUEEN MARIE AND THE AFTERNOON TEA
By marrying Prince Ferdinand, Queen Marie had to make the transition to a new country and a new
family, to unknown nation and language. She was finding her moments of consolation and peace into
the tea ceremony.
“I was especially very much in need of tea! Romania had quite run out of tea since there was no more
communication with Russia, whence it was formerly imported.” “O! Twining is the best man for tea! So
one early morning, Mr. Twining, its main representative, was announced in my presence, and I explained
to him that I wanted a tea that tasted neither of smoke, scent, nor hay.” To this Mr. Twining replied: “It
is Darjeeling tea what Your Majesty wants. May I send you some samples? (…) Between the different
audiences I had, my old friend was looking through the open door, impeccably bringing a tray with the
prepped and ready tea, so that I managed to find the mixture of which I dreamed, that did not taste
neither of smoke, scent, nor hay: it was Darjeeling tea!”
(fragment – “Queen Marie of Romania, Late Chapters Of My Life, Rediscovered Memories” –
ALLFA Publishing House, 2015) Queen Marie, with English and Russian blood flowing through her
veins, but also with a deep Romanian soul, brought the afternoon tea to her adoptive country, a ritual
that became more and more popular among the Romanian elite in the early 1900s. Indulging herself
wih the tea and the quiet moments that this ceremony was offering, she educated her children in the
same spirit. Over the years, Princess Ileana elevated the tea ritual to an art, even during the difficult time
of the war.
In the memory and spirit of the two great Ladies, we invite you to enjoy the moments spent at the
Castle’s Restaurant.

