Bordello este un pub, un club, un cabaret... un bordel. Bine, nu
chiar un bordel, dar obișnuia să fie. Și astfel ca pe vremuri, aici
oamenii sunt așteptați să vină și să se relaxeze, să se bucure de
fete, de la cele din imaginile de pe pereți până la propriile noastre
Belles de Bordello, de muzica live sau de abordarea noastră fresh
a muzicii. Iar pentru celelalte tipuri de pofte vei găsi o selecție
populară de tapasuri internaționale, gustări de savurat sau de
împărțit, burgeri crafted, coaste și fripturi.
P.S.: Există o singură regulă a casei:
“Savurează viața din plin... iar atunci când vei fi bătrân,
uită-te în trecut și savurează totul din nou!”

QUICKIES – SNACKS
Easy to serve, they go great with drinks.
Măsline Marinate
Marinated Olives 120g/30g

Dirty Chips
7.9 lei

Măsline marinate cu oțet roșu, oregano, jalapenos, ulei de
măsline și ardei roșu. / Olives marinated with red vinegar,
oregano, Jalapenos, olive oil and red peppers.

Nuts about you 100g

13.9 lei

Mix alune la cuptor date printr-un amestec de condimente și
ierburi. / Mix of baked seasoned peanuts.

Nachos cu Salsa și Cheddar
Nachos with Salsa and Cheddar Cheese

50g / 50g

9.9 lei

Chipsuri de porumb servite cu salsa proaspătă și sos cheddar.
Nachos chips served with fresh salsa and a Cheddar cheese
sauce.

Chicharrones 125g

Chipsuri din șorici, pufoase, crocante și aromate.
Fried pork skin, crunchy and flavorful.

11.9 lei

13.9 lei

150g

Fries, bacon bits, cheese, garlic.
Optional: Add-on Romanian Chili con carne.

Jalapeno Poppers 120g/50g

6 lei

13.9 lei

Ardei Jalapeno umpluți cu cașcaval Cheddar, acoperiți cu
pesmet și prăjiți crocant. Serviți cu un sos aromat de smântână
pentru a mai tempera iuțeala. / Spicy Jalapeno halves stuffed
with Cheddar cheese, coated in bread crumbs and fried until
crispy. Served with a sour cream sauce to keep down those
flames.

Inele de ceapă pane
Beer Battered Onion Rings

100g/30g

9.9 lei

Inele de ceapă crocante, în aluat cu bere și crustă Panko.
Servite cu sosul nostru secret. / Crunchy onion rings in beer
batter and Panko crust. Served with our secret sauce.

Haloumi sticks 150g / 40g

14.9 lei

Chorizo în vin roșu cu crutoane
Chorizo with garlic croutons in Red Wine 150g

14.9 lei

Batoane de haloumi prăjite, servite cu sos sweet chili.
Fried halloumi sticks served with sweet chili sauce.

Cârnați uscați, ușor picanți, sotați în vin roșu și presărați cu
crutoane cu usturoi. / Spanish Chorizo sautéed in red wine,
sprinkled with garlic croutons.

FOREPLAY – STARTERS
Gustări, aperitive, tapas
Hummus 120g

12.9 lei

Pastă de năut cu ulei de măsline amestecat cu suc de lămâie,
pastă de susan și un fir de usturoi. Servit cu chipsuri asortate și
batoane de legume. / Classic Mediteranean appetizer. Ground
chickpeas mixed with tahini, lemon juice and garlic. Assorted
chips and veggie sticks on the side.

Bruschete cu roșii
Tomato Bruschetta 125g

Felii de baghetă cu roșii, busuioc și parmezan.
Baguette slices with tomatoes, basil and parmesan.

Cremă de anghinare și spanac
Artichoke and Spinach Dip 200g

8.9 lei

16.9 lei

Mix cremos cu anghinare, spanac și cremă de brânză, direct
din cuptor. / Creamy cheese dip mixed with artichokes and
spinach. Straight from the oven.

Potato Skins 210g

17.9 lei

Tortilla de făină umplută cu amestec de cașcavaluri, pui,
ceapă verde și roșii cubulețe. / Tender chicken, green onion,
tomatoes and a cheese blend. Grilled to perfection and served
with salsa, sour cream and guacamole.

Quesadilla Veggie
Grilled Vegetable Quesadilla

250g

17.9 lei

24.9 lei

Creveți sotați în ulei de măsline cu usturoi și stropiți cu lămâie
verde. / Sautéed Shrimp with olive oil and a delicious blend of
lime juice and garlic.

16.9 lei

Aripioare de pui marinate, prăjite până la rumenire și
servite cu un sos blue cheese. Le puteți comanda
IUȚI – MODERATE – BBQ. / Marinated chicken wings fried until
golden brown. Tossed in a choice of MILD, HOT or BBQ sauce.

Chili con carne românesc
Romanian Chili con carne 200g/30g

Quesadilla cu Pui
Chicken Quesadilla 210g

14.9 lei

Chipsuri de porumb acoperite cu chili con carne, măsline,
ceapă, salsa, ardei jalapeno, smântână și sos Cheddar.
Nachos topped with Chili con carne, olives, onion, salsa,
jalepenos, sour cream and cheddar sauce.

Aripioare de Pui Buffalo
Buffalo Chicken Wings 300g/40g

19.9 lei

Tortilla moale de făină/porumb umplute cu chili con carne
românesc, sunculiță afumată, cașcaval, murături, un sos aioli
cu muștar. /Soft flour/corn tortillas made with our original pork
chili con carne, smoked ham, cheese, pickles and mustard
aioli.

Tortilla de făină, legume de sezon la grătar, cu amestec de
brânzeturi, servite cu smântână, guacamole și sos salsa.
Grilled seasonal vegetables, with Mozzarella and Cheddar
cheese, sour cream, guacamole and salsa.

Jumătăți de cartofi umpluți cu bacon, ceapă verde,
amestec de cașcavaluri și o lingură de smântână deasupra.
Potato halfs filled with bacon, green onion, cheese mix and
topped with sour cream.

Bordello’s Nachos Grande 150g

Transylvania Tacos 250g

19.9 lei

Carne de porc marinată și gătită câteva ore, într-un sos bogat
de roșii cu paprika, ardei chili și fasole. Servit cu chipsuri
nachos. / Marinated pork, slowly roasted, smoothered in a rich
tomato sauce with smoked paprika, chillies and beans. Served
with nachos on the side.

Creveți Bordello
Bordello Shrimps 80g/40g

19.9 lei

Calamari Pane
Fried Calamari 115g/30g

17.9 lei

Rulouri cu somon
Firecracker Salmon 250g

19.9 lei

Pui Popcorn
Chicken Popcorn 250g

17.9 lei

Felii de calamari fragezi, prăjite într-o crustă crocantă servite
cu sos cocktail. / Tender Calamari strips coated in our beer
batter and fried until golden brown.

Bucăți de somon într-o marinadă asiatică rulate în spanac
proaspăt și prăjite într-o foaie de orez. Servite cu sos chili
dulce. / Spiced Salmon wrapped in spinach and fried in a crisp
roll and served with an asian cole slaw.
Bucăți din piept de pui prăjite într-o crustă aromată servite cu
sos de usturoi sau muștar cu miere. / Pieces of chicken breast
crusted in bread crumbs and fried until golden brown. Served
with honey mustard or garlic mayonnaise.

GETTING WET – THE SOUP POT
Întreabă stafful pentru supele disponibile azi.
Please ask the staff for our available fresh soups.

Supă cremă de cartofi și praz / Potato & leek soup
Supă cremă de ciuperci / Mushroom Soup
Ciorbă de văcuță / Beef chorba
Supă cremă de mazăre și broccoli / Peas and broccoli soup
Supă de ceapă / Onion Soup
Supă de morcovi cu coriandru / Carrot & Coriander Soup

GRACIOUS / GRAȚIOASE

Salate / Salads

Salată Bordell-aise
Bordell-aise Salad 250g

22,9 lei

Salată Caesar
Caesar Salad 200g

21,9 lei

Mix de salate cu bacon crocant, un
dressing cu muștar cu miere, brânză
de capră, crutoane și ou poșat. / Mixed
greens with crunchy bacon, a honey
mustard dressing and topped with a
poached egg, goat cheese and herb
croutons.

Salată verde romaine, crutoane,
clasicul dressing Caesar cu anșoa,
parmezan ras. / Romaine lettuce,
croutons, cherry tomatoes, classic
Caesar dressing, anchovy, parmesan
and spices.

Adaugă pui la grătar / Add grilled chicken
breast – 6,9 lei – 80g
Adaugă Creveți la grătar / Add grilled
shrimps – 9,9 lei – 80g

Salată Grecească
Greek Salad 300g

19,9 lei

Salată Asiatică
Asian Salad 300g

22,9 lei

Roșii, castraveți, măsline, ardei gras,
ceapă roșie, capere. Totul stropit din
belșug cu ulei de măsline, presărată
cu bucați de brânză și oregano. /
Tossed fresh tomatoes, cucumbers,
olives, peppers, red onion, capers,
topped with sliced feta and oregano.

Salată asiatică cu pui, legume, mix de
germeni și migdale prăjite la cuptor.
Asian chicken salad with greens,
sprouts and oven toasted almonds.

Salată Buffalo cu Pui
21.9 lei
Buffalo Chicken Salad 250g
Salată verde amestecată cu țelină,
roșii, ceapă roșie și morcov, dressing
blue cheese, acoperit cu bucăți de pui
picant și julienne de tortilla prăjită.
Celery, tomatoes, red onion, and
carrots tossed in our blue cheese
dressing and topped with spicy
chicken pieces.

BIG BUNS
Sandwiches & Burgers
Burgeri și sandvișuri serviți cu salată coleslaw
Crafted burgers and sandwiches, served with apple coleslaw
Bordello Burger 350g
22,9 lei
Un burger într-o chiflă Brioche făcută după semnătura
noastră, unsă cu marmeladă de ceapă roșie și bacon,
carne de vită Angus, acoperită cu brânză Cheddar topită,
bucăți de bacon, salată verde și roșii proaspete. / Hand
pattied Angus beef, topped with melted Cheddar and
shreded bacon, lettuce, tomato, our signature red onion
and bacon marmalade on a Brioche bun.

Romanian Burger 400g
27,9 lei
Un burger unic, făcut cu carne de porc Mangalița, dulceață
de ceapă roșie ușor picantă, sos de muștar cu usturoi,
brânză Cheddar maturată și rucola. Este servit într-o
chiflă din mămăligă la grătar. / A unique burger, made
with Mangalita pork meat, with a spicy red onion chutney,
mustard aioli, matured Cheddar cheese and rucola. It is
served in a grilled polenta bun.

MINI ME
Tough choice?
Mini Burger Sample

36,9 lei

De ce să nu încerci 3 dintre ei? Alege trei dintre burgerii noștri
în varianta mini!
Why not try three of them? Choose three of our burgers in the
mini version!

Pimped up Burger 375g
34,9 lei
Versiunea PIMPED UP a burgerului Bordello.
Burger din vită Angus, foie gras, servit într-o chiflă
“Brioche”, cu “tomato compote” și salată frisee.
Recomandăm să îi serviți, cum altfel, decât alături de
cartofi cu trufe. / Bordello Burger – PIMPED UP Edition –
our meat patty is Angus beef topped with foie gras served
on a Brioche bun, tomato compote, frissée salad. We
recommend to serve it, how else, with truffle fries.
25,9 lei
Blue Burger 400g
Burger acoperit cu sos blue cheese, marmeladă de ceapă,
rucola, sos aioli. / Our Angus burger with blue cheese
sauce, crispy onions, arugula, aioli.
22,9 lei
Ramen Burger 300g
Un burger cu chiflă din tăiței Ramen, carne de vită Angus
aromată cu ulei de susan, acoperită cu rucola și un sos
original asiatic, ceapă verde și un ou prăjit. Servit pe un
pat de salată rucola. / Two noodle buns, a fresh beef patty
topped with rucola, five - spices soy & tomato sauce,
scallions and fried egg. Served with arugula salad.
27,9 lei
Big Fat Greek Burger 400g
Carne de miel condimentată și cremă de brânză feta,
alături de salată, roșii, ceapă roșie și un sos de măsline cu
sos tzatziki într-o chiflă Brioche. / Spiced lamb with feta
cream, lettuce, tomato, red onion & olive relish with tzatziki
sauce, served in a Brioche bun.
27,9 lei
Chili Burger 400g
Burger acoperit cu sos Cheddar, chili con carne românesc,
salsa, guacamole, roșii, ardei jalapeno, chipsuri de
porumb. Angus beef patty covered with Cheddar sauce,
romanian chili con carne, salsa, guacamole, tomatoes,
jalapenos and nachos chips.

21,9 lei
Falafel Burger 350g
(Veggie Option)
Rețeta noastră specială pentru un burger vegetarian, făcut
cu năut și mirodenii, acoperit cu un sos tahini cu
ierburi, salată Tabbouleh servit într-o pâine pită. / Our
special recipe of veggie burger with chickpeas and spices
slizzed to perfection, topped with a tahini sauce, Tabouleh
salad, all served with pita bread.
Frenchie 300g
27,9 lei
Bucăți din pulpă de rață confit servite într-o chiflă Brioche,
cu ceapă caramelizată, brânză de capră, muștar dijon și
miere cu trufe și rucola proaspătă. / Pieces of duck confit
leg served on a Brioche bun with caramelized onions, goat
cheese, truffle honey mustard and fresh arugula.
The Crazy Bird 350g
19,9 lei
Piept de pui marinat, sos alioli, roșii, salată, șalote
marinate. / Marinated chicken breast, aioli sauce, tomato,
lettuce, pickled shallots.
Captain Hook 350g
24,9 lei
Somon afumat, sparanghel, sos tartar și șalote marinate.
Smoked salmon, sea asparagus, dill tartar sauce & pickled
shallots.
Mediteraneean Veggie 350g
21,9 lei
Legume coapte, pesto, mozzarella și rucola.
Fresh roasted veggies, pesto, mozarella and rucola.
Cuban Sandwich 350g
22,9 lei
Porc marinat și gătit încet câteva ore, înecat în sos BBQ,
servit într-o ciabatta la grătar unsă cu unt cu usturoi.
Slow cooked marinated pork, dipped in BBQ sauce, served
in a garlic butter grilled ciabatta.
BBQ Pork Slider 350g
21,9 lei
Carne de porc preparată la foc mic, fragedă și mărunțită,
sevită cu sos BBQ și o salată coleslaw din mere și varză
roșie, într-o chiflă proaspătă. / Pulled pork with our
smoked BBQ sauce topped with an apple red cabbage
coleslaw in a Bordello house made Brioche bun.

PIES & PUB CLASSICS
Plăcintă de Pui și Ciuperci
Chicken and Mushroom Pie 350g

19.9 lei

Plăcintă de vită și bere
Steak & Ale Pie 350g

22.9 lei

Plăcintă Ciobănească
Shepherd’s Pie 350g

29.9 lei

Plăcintă Gulaș
Goulash Pie 400g

19,9 lei

Bangers and Mash 150g/100g/50g

19.9 lei

Chicken Curry 250g

17.9 lei

Bucăți de pui sotate cu ciuperci, vin alb, mazăre și smântână.
Acoperite cu foitaj și rumenită în cuptor. / Chicken pieces
sauteed with mushrooms, white wine, spices and finished with
cream. Topped with puff pastry, served straight from the oven.

Plăcintă cu carne de vită, sotată cu legume și ciuperci într-un
sos de bere, cu o crustă din foitaj. / Beer braised beef with root
vegetables, mushrooms, topped with puff pastry.

Plăcintă cu somon și cod afumat
Salmon and Fish Pie 400g

O tocăniță delicioasă din carne de miel acoperită cu un strat de
piure de cartofi, rumenită la cuptor. / Flavorful lamb pieces in a
delicious sauce topped with mashed potatoes.

22.9 lei

Somon și cod ușor afumat într-un sos cremos, acoperit cu
piure de cartofi și brânză Cheddar, rumenită în cuptor.
Pieces of salmon and cod fish with creamy sauce, covered with
Cheddar cheese and mashed potatoes browned in the oven.

Fish and Chips 150g/50g/50g

22.9 lei

File de haddock pane sau cod, prăjit în crustă cu bere, servit
cu cartofi prăjiți și sos tartar. Toarnă niște oțet peste cartofii
prăjiți pentru o experiență britanică adevarată. / Beer battered
haddock or Atlantic cod fried until golden brown served with
tartar sauce and steak fries.

Un gulaș servit într-un mod original, acoperit cu piure de cartofi
și rumenit la cuptor. / Our original goulash stew recipe with a
mashed potatoes crust.
Cârnați autentici englezești serviți cu piure de cartofi și
acoperiți cu un sos cu ceapă caramelizată. / Authentic British
sausages with mashed potatoes and carmelized onion gravy.

Pui în sos curry servit cu orez basmati și chutney de ananas.
Tender pieces of chicken sautéed with onion, peppers and
cucumbers. Finished with our creamy curry sauce and a spicy
pineapple chutney.

MINI ME
Tough choice?
Pie Sampler

Încearcă oricare 3 tipuri de plăcinte
într-un stil original de servire.
Try any 3 of our pies in
an original serving style.

29,9 lei

Nice to MEAT you
Coaste de porc BBQ
BBQ Pork Ribs 350g/450g

34.9 lei

Coaste de porc fragede, gătite la temperatură joasă timp de
câteva ore, înecate în sos BBQ și puse pe grătar înainte de
servire. / Tender Pork ribs cooked until they fall off the bone
and finished on the grill with a glaze of our BBQ sauce.

Bordello Steak 300g/330g

59.9 lei

Vrăbioară maturată.

Mici - “Litalshi” 4 bucăți

16.0 lei

Micii noștri sunt făcuți dupa o rețetă originală. Nu sunt de la
Cocoșatu’, ci de la fii-su. Nu e o glumă! Romanian “Litalshi”,
minced meat rolls, original recipe. A must try!

Mușchi de vită
Beef Tenderloin
6 oz – 180 gr
8 oz – 240 gr

44.9 lei
59.9 lei

Ceafă de porc Mangalița
Mangalitsa Pork Steak 250g

34.9 lei

Cotlet a la Bordellese 350 gr

29.9 lei

Miel cu sos Chimichurri
Lamb with Chimichurri Sauce 200g/50g

29.0 lei

Pentru cei care iubesc carnea de porc dar au grijă și de
look-ul lor, friptura din porc Somon, slabă și apetisantă,
este cu siguranță a keeper. Condimentată cu sare și piper
și friptă pe grătar, are un gust memorabil și surprinzător de
satisfăcător. / Delicious Mangalitsa pork from Transylvania,
aka the salmon pork.

Mai bun decât Milanese, mai mare decât Vienez, șnițel din
cotlet de vițel cu os, într-o crustă de brioche aromată. / Better
than the Milanese, bigger than in the Wien, a bone in veal
cutlet breaded in a brioche bread crust.

Bucățele de miel marinate, preparate la grătar și servite într-un
sos argentinian picant./ Bite size pieces of marinated lamb in a
spicy Argentinian parsley sauce.

SIDES - GARNITURI
Patatas Bordello 200g

8.9 lei

Cartofi prăjiți cubulețe cu usturoi, sos ardei iute,
coriandru și mentă / Fried potatoes squares with garlic, hot

pepper sauce, fresh mint and cilantro
Cartofi Prăjiți Bordello
Bordello Fries 180g
Cartofi prăjiți cu coajă / Skin on rustic fries
Cartofi Truffle
Truffle Fries 180g
Cu ulei de trufe / Sprinkled with truffle oil
Cartofi Wedges 200g
Presărați cu praf picant de paprika / Dusted with spicy
paprika
Piure de cartofi
Mashed potatoes 200g
Aromat cu usturoi copt / With baked garlic

7.9 lei
9.9 lei
7.9 lei

7,9 lei

Ciuperci Sote
Sauteed mushrooms 150g
Stropite cu vin roșu. / Smothered with red wine.
Legume la Grătar
Grilled Vegetables 150g
O picătură de ulei și un fir de usturoi. / A drop of oil
and a sprinkle of garlic.

9.9 lei
9.9 lei

MÉNAGE À TROIS, SWINGERS
AND ORGIES
Platouri / Platters

Enjoy our selections of popular items, great for groups…smaller or larger, the more the merrier

Pentru 3 pers. / For 3 pers.

89 lei

Delicious
Bordello
Cremă de spanac și anghinare
Aripioare pui Buffallo
Mini BBQ Siders
Cartofi în coajă umpluți
Transylvania Tacos
Artichoke and spinach dip
Chicken wings
Mini BBQ Pork Sliders
Potato Skins

Mermaids
Rulouri Somon
Calamari pane
Creveti Bordello
Pește prăjit
Cartofi prăjiti
Salmon Firecrackers
Fried Calamari
Shrimps with Garlic and lime
Fried Fish
Fries

Pentru 6 pers. / For 6 pers.

Meaty Mary
Chorizo în vin roșu,
Pui Popcorn,
Mini Frigărui de Miel,
Coaste de Porc BBQ,
Mini Burgeri,
Cartofi prăjiți
Chorizo in red wine,
Popcorn Chicken,
Mini Lamb Skewers,
BBQ Pork Ribs,
Mini Burgers,
Country fries

Cantitățile sunt exprimate înainte de procesarea termică.
Produsele noastre conțin alergeni sau pot conține urme ale
acestora. În cazul în care aveți întrebări sau cunoașteți că
sunteți alergic la o anumită substanță, vă rugăm să consultați
personalul unității și veți fi informat referitor la tipul alergenilor
și prezența acestora în produsele noastre.
The quantities are expressed before the cooking process.
Our products contain allergens or may contain traces of
them. If you have questions or know that you are allergic to a
substance, please consult our staff and you will be informed
of the type of allergens and their presence in our products.

175 lei

Skinny
Lillie
Hummus
Bruschette
Quesadilla v
eggie
Salată Bord
ellaise
Mini Falafel
burger

South of Border
Quesadilla cu pui
Ardei Jalapeno
Chili cu carne
Aripioare de pui
Chicharrones
Chicken quesadilla
Jalapeno poppers
Chili con carne
Buffallo wings

Happy Endings - Desserts
A-Chocolypse Now 230g

17.9 lei

O prăjitură fierbinte cu o inimă cremoasă de ciocolată,
servită cu sos de vanilie. / A hot cake with chocolate inside,
served with vanilla sauce.

Apple and Rhubarb
Caramellina 250g

16.9 lei

Servită cu sos de vanilie și înghețată de vanilie.
Served with vanilla sauce and ice cream.

Cheesecake 180g

16.9 lei

Cheesecake cu ciocolată servit cu sos de căpșuni.
With chocolate and strawberry sauces.

Sundae

12.9 lei

Cu nuci caramelizate și ciocolată albă.
With caramelized nuts and white chocolate.

15.9 lei

16.9 lei

Un desert clasic britanic, o prăjitură delicioasă cu curmale și
sos caramel. Servită cu înghețată de vanilie.
A flavorful steamed cake with homemade toffee sauce.
Served with ice cream

Marquise au chocolat 160g

16.9 lei

Cremă de ciocolată, fină și răcoritoare, umplută cu
un strat de jeleu de zmeură, servită înghețată
alături de un macaron. / Smooth and soft chocolate cream,
filled with raspberry layer, served frosted with a macaron on the side.

Walnut cake 120g

3 cupe de îngheţată acoperite cu topping la alegere:
Căpșuni, pepene galben, lămâie, cafea, ciocolată, vanilie, caramel.
3 ice cream cups with your favourite topping:
Strawberries, cantaloupe, lemon, coffee, chocolate, vanilla, caramel.

Blondie Obsession 230g

Sticky toffee pudding 250g

16.9 lei

Tort cu nuci pralinate, o cremă fină de vanilie și ciocolată.
Cake with praline walnuts, chocolate and vanilla smooth cream.

DO YOU WANT
TO TRY EVEN MORE

AMAZING FOOD?
JOIN OUR
BORDELLO MEMBERSHIP
AND ASK
FOR THE SPECIAL
MENU.

ȘELARI 9-11, BUCUREȘTI
CENTRUL ISTORIC
MOBIL: 0748 881 085 | INFO@BORDELLOS.RO
WWW.BORDELLOS.RO

