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EGGPLANT SALA D 200gr 28 ron
Salată de vinete coapte la jar, roșii cherry, cremă de brânză feta cu ardei copt și
busuioc
Alergeni: lactoza

AVOCADO TARTARE 180gr 31 ron
Tartar de avocado, mango, suc de citrice, crochete din brânză de capră și sos de
iaurt cu usturoi copt
Alergeni: ou, lactoza, gluten

QUINOA & VEGE TABLES BOWL 150gr 26 ron
Salată cu quinoa, pătrunjel, mentă, roșii proaspete, ceapă verde, ulei de măsline,
rodii, castravete și fulgi de migdale
Alergeni: ou, lactoza, gluten

BEANS & PISTAC HIO SPREAD 180gr 24 ron
Cremă de fasole, fistic, tartar de roșii proaspete și sos chimichurri
Alergeni: nuci

MOZZARELLA DI BUFALA 230gr 40 ron
Mozzarella din lapte de bivoliţă, roșii cherry, busuioc proaspăt, ulei de măsline
extravirgin DOP, tapenadă din masline kalamata cu roșii uscate și oregano
Alergeni: lactoza

MIX BRUSCHE T TI 180gr 28 ron
Pâine prăjită, avocado cu brânză de capră, somon marinat cu cremă de hrean, roșii
proaspete cu parmezan și busuioc, ardei copt cu anșoa și cremă de brânză feta cu
trufe
Alergeni: gluten, lactoza, peste

GUACAMOLE 180gr 36 ron
Avocado proaspăt, limes, ceapă roșie, coriandru, roșii
BELL PEPPER HUMMUS 180gr 30 ron
Cremă de năut cu pastă de susan, ardei copţi, ulei de măsline,
fulgi de migdale și microsalată
Alergeni: susan

MEDITERRANEEAN MIX 150gr 29 ron
Mix de măsline, anghinare, castraveciori cornichon și ardei marinate cu ulei de
măsline și ierburi

SEA BASS CEVICHE 150gr 40 ron
File de biban de mare marinat cu suc de citrice, tartar de legume aromatizat cu
tarhon, ceapă roșie marinată
Alergeni: crustacee

WILD SHRIMP CARPACCIO 150gr 49 ron
Carpaccio din creveţi roșii argentinieni, fenicul crocant și grapefruit
Alergeni: crustacee

SALMON GRAVLAX 150gr 57 ron
File de somon marinat, salsa de mango proaspăt, sos de muștar Dijon
Alergeni: pește, muștar

SALMON TARTARE 170gr 50 ron
Tartar din file de somon proaspăt, mousse de avocado, boabe de
muștar murat, gel de yuzu
Alergeni: pește

old

TUNA TARTARE 180gr 59 ron
Tartar din file de ton, avocado, mango, seminţe de muștar murate, ridiche crocantă și microplante
Alergeni: pește, muștar

BEEF CARPACCIO 180gr 38 ron
Carpaccio din file de viţel aromatizat cu ierburi, rucola, parmezan, seminţe de pin
și ulei de măsline extravirgin DOP
Alergeni: nuci, lactoza

MIRAVAL PASTRAMI 180gr 45 ron
Roast beef din antricot de vită maturat, andive marinate cu ghimbir, dressing de
muștar Dijon, cremă de hrean cu măr copt
Alergeni: lactoza, muștar

BEEF TARTARE 200gr 53 ron
File de vită tocat mărunt, castraveţi cornichon, ceapă, capere, ou, sos worchester
Alergeni: ou

ITALIAN CHEESE PLATE 250gr 86 ron
Brânzeturi maturate italiene DOP, dulceaţă de gutui, nuci coapte și struguri
Alergeni: gluten, lactoza, nuci

ANTIPASTI 400gr 160 ron
Salam Finochiona, prosciutto crudo, coppa, salam Milano, bruschetti cu pate de
ficat și lardo, brânzeturi maturate, dulceaţă de gutui, nuci coapte, grisine artizanale
Alergeni: gluten, lactoza, nuci
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SMOKED TOFU STICKS 180gr 30 ron
Brânză tofu afumată în crustă aurie, salsa de avocado, sos de iaurt cu usturoi copt
Alergeni: soia, gluten, ou, lactoza

MOZZARELLA STICKS WITH FRESH SALSA 180gr 28 ron
Mozzarella în crustă de panko, salsa de roșii proaspete cu lime, ceapă verde, cimbrișor și chilly
Alergeni: gluten, ou, lactoza

MUSSELS MEATBALLS 200gr 30 ron
Crochete din legume și carne de scoici, sos de iaurt cu usturoi copt, salsa de
castraveţi cu lime și ceapă verde
Alergeni: moluște, gluten, ou, lactoza

BEEF MEATBALLS WITH PARMESAN 200gr 36 ron
Chifteluţe din mușchi de vită, mozzarella, mentă, chimion în crustă de panko, sos
de ardei copt cu parmezan
Alergeni: gluten, ou, lactoza

FOIE GRAS & ROSEMARY APPLES 180gr 6 4 ron
Ficat de raţă, mere aromatizate cu rozmarin, alune de pădure
Alergeni: nuci, lactoza

GALICIAN OC TOPUS 200gr 72 ron
Tentacule de caracatiţă, cartofi aromatizaţi cu rozmarin și usturoi, ulei de măsline,
ceapă marinată, măsline kalamata, paprika afumată
Alergeni: moluște

DEEP FRIED OC TOPUS 250gr 85 ron
Tentacule de caracatiţă prăjite, hummus și sos gremolata
Alergeni: moluște
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M E ZZE

to share

GREEN MEZZE 600gr 94 ron
Beans & pistachio spread, eggplant salad, avocado tartare, bell pepper hummus și
măsline aromatizate cu oregano
Alergeni: nuci, gluten, ou, lactoza, soia, susan

HOT MEZZE 600gr 138 ron
Beef meatballs with parmesan, mussels meatballs, crispy avocado with mango and
yogurt sauce, butter shrimps
Alergeni: gluten, ou, lactoza

RAW MEZZE 500gr 158 ron
Tuna tartare with avocado, red shrimps carpaccio, salmon gravlax, sea bass ceviche
Alergeni: peste, crustacee

SEAFOOD MEZZE 800gr 365 ron
Caracatita, creveti si calamar la grill, midii gatite in vin alb, creveti mari facuti la
tigaie, sos vierge și pâine cu usturoi
Alergeni: moluște, gluten, ou, crustacee
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Fres

so fres

SA L A D S
SMOKED TOFU SALAD 300gr 39 ron
Brânză tofu afumată la grill, valeriană, caju, merișoare, salsa de mango, ulei de
măsline, limes
Alergeni: soia, nuci

VEGGIE SALAD 350gr 36 ron
Mix de frunze, andive, couscous, avocado, boabe de fasole albă, miez de nucă
copt, roșii cherry, ulei de măsline, lămâie
Alergeni: nuci, gluten

CAESAR SALAD 350gr 36ron
Salată iceberg, piept de pui, parmezan, crutoane aromatizate, dressing Caesar cu
anchois
Alergeni: pește, gluten, ou, lactoza

OT TOMAN SALAD 300gr 36 ron
Iceberg, mix de frunze, brânză de capră, rodii, roșii cherry, stafide, ulei de măsline
Alergeni: lactoza

SMOKED DUCK & CHEVRE SALAD 350gr 4 4ron
Mix de frunze, piept de raţă afumat, brânză de capră, crutoane, nuci, struguri,
dressing de rodii
Alergeni: nuci, gluten, ou, lactoza

SALMON & SHRIMPS SALAD 350gr 59 ron
File de somon marinat, creveţi, paste din orez aromatizate cu ghimbir, rodii,
andive, avocado, salsa de roșii proaspete
Alergeni: pește, crustacee

GRILLED BEEF SALAD 350gr 49 ron
Mușchi de vită și legume la grill asezonate cu puţin chimichurri, mix de frunze,
parmezan și fulgi de migdale
Alergeni: nuci, lactoza

lunc

SOU PS
MINESTRONE 350gr 22 ron
Supă tradiţională italiană cu legume și ierburi aromatice
TURKEY SOUP 350gr 22 ron
Ciorbă cu piept de curcan și legume proaspete, tarhon și smântână
Alergeni: ou, gluten

MEATBALL SOUP 350gr 22 ron
Ciorbă cu legume proaspete și perișoare din carne
Alergeni: ou

TRUFFLE & POTATO SOUP 350gr 22 ron
Cremă de cartofi asezonată cu trufe și baby spanac, servită cu crutoane aromatizate
Alergeni: gluten

SEAFOOD SOUP 350gr 58 ron
Supă cu calamari, midii, creveţi, roșii, condimente mediteraneene și un touch oriental
Alergeni: pește, crustacee

deliciou

PAS TA & RI SO T T O
SPAGHE T TI TURKEY & PESTO 350gr 36 ron
Spaghetti cu piept de curcan, roșii cherry, ciuperci, smântână, sos pesto de busuioc cu parmezan
Alergeni: gluten, lactoza

SPAGHE T TI VONGOLE 350 gr 36 ron
Spaghetti cu scoici albe, roșii proaspete, capere, vin și pătrunjel
Alergeni: gluten, lactoza, moluște

SPAGHE T TI BEEF & TRUFFLES 350gr 49 RON
Paste cu mușchi de vită și sos de smântână cu trufe și parmezan
Alergeni: gluten, lactoza

FE T TUCINE SMOKED PROVOLONE & MUSHROOMS 380gr 34 ron
Paste cu brânză provolone afumată, ciuperci champignon, capere prăjite,
sos de smântână și parmezan
Alergeni: gluten, lactoza

FE T TUCINE CHICKEN & BASILICO 350gr 34 ron
Paste cu piept de pui, roșii cherry coapte, busuioc proaspăt, ulei de măsline și parmezan
Alergeni: gluten, lactoza

PACCHERI BOLOGNEZE 350gr 37 ron
Paste cu sos din carne de vită, parmezan
Alergeni: gluten, lactoza

PACCHERI CARBONARA 350gr 32 ron
Paste cu guanciale, ou și parmezan
Alergeni: gluten, lactoza, ou

HOMEMADE SALMON RAVIOLI 300gr 62 ron
Paste de casă umplute cu somon , sos de smântână, ulei de tarhon
Alergeni: gluten, lactoza, peste

RISOT TO MILANESE 300gr 32 ron
Risotto cu șofran, unt și parmezan
Alergeni: lactoza

RISOT TO ORIENTAL 350gr 34 ron
Risotto cu șofran, crochete aurii din brânză de capră, smochine și nuci
Alergeni: gluten, lactoza

RISOT TO CHAMPIGNON & TRUFFLES 300gr 36 ron
Risotto cu ciuperci champignon, unt, parmezan și trufe negre
Alergeni: lactoza

RISOT TO CHICKEN & ASPARAGUS 350gr 40 ron
Risotto cu piept de pui, sparanghel, unt și parmezan
Alergeni: lactoza

RISOT TO OC TOPUS & ZUCCHINI 350gr 76 ron
Risotto cu zucchini, bisque de crustacee, unt și tentacule de caracatiţă
Alergeni: moluște, lactoza

editera

FISH &

seafood

UNAGHI TUNA FILLE T 250gr 82 ron
File de ton glazurat cu sos unaghi și seminţe de susan, salsa de ananas proaspăt cu
coriandru și chilly
Alergeni: peste, nuci

MISO BLACK COD 250gr 160 ron
File de cod negru, pasta miso, mirin, orez basmati cu stafide, unt și caju, salată de
castraveţi proaspeţi cu ulei de susan
Alergeni: peste, lactoza, nuci

DORADA IN SALT CRUST 400gr 68 ron
Dorada întreagă gătită la cuptor în crustă de sare și ierburi aromatice
Alergeni: peste, ou

MEDITERRANEEAN TUNA 250gr 73 ron
Felii subţiri din file de ton gătite la tigaie cu ierburi aromatice, salată din legume
crocante cu mix de frunze și arahide
Alergeni: peste, lactoza, nuci

MEDITERRANEEAN SALMON 250gr 6 4 ron
Felii subţiri din file de somon gătite la tigaie cu ierburi aromatice, salată din
legume crocante cu arahide și mix de frunze
Alergeni: peste, lactoza, nuci

FRIT TO MISTO WITH PAPRIKA AIOLI 350GR 92 RON
Creveţi, calamar, midii și legume proaspete prăjite în crustă crocantă, sos aioli cu
ardei copt
Alergeni: gluten, moluște, crustacee

SAFFRON MUSSELS 400gr 48 ron
Midii gătite în sos de vin cu roșii proaspete, șofran și pătrunjel, felii de pâine
prăjită cu unt și usturoi
Alergeni: gluten, moluște, lactoza

MUSSELS MARINIERE 400gr 48 ron
Midii gătite cu sos de vin, smântână și ierburi aromatice, pâine prăjită cu unt și usturoi
Alergeni: gluten, moluște, lactoza

GREEK OC TOPUS & PISTACHIO 300GR 140 RON
Tentacule fragede de caracatiţă, piure de ţelină, fistic și sos puţin picant de unt
Alergeni: nuci, moluște, lactoza
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FAR M
MANDARIN CHICKEN 300gr 40ron
Piept de pui gătit lent, sos de mandarine,
piure de cartofi cu păstârnac și ceapă échalote ușor afumată
Alergeni: lactoza

DUCK LEG CONF IT WITH POMEGRANADE SAUCE 320gr 54 ron
Pulpă de raţă confit, orez negru cu prune în crustă de panko, sos de rodii cu miere
de albine și lime
Alergeni: gluten, ou

DUCK BREAST WITH RASPBERRY SAUCE 300gr 68 ron
Piept de raţă glazurat cu miere și seminţe aromatice, piure de păstârnac, morcov
confiat cu aroma de portocale, sos de zmeură
Alergeni: lactoza

PEKING DUCK 500gr 160 ron
Jumătate de raţă cu arome asiatice gătită la cuptor, legume proaspete, sos hoisin
și lipii
Alergeni: gluten

PORK TENDERLOIN WITH CRISPY ZUCCHINI 350gr 46 ron
Mușchiuleţ de porc, piure de cartofi cu usturoi copt, zucchini crocant, sos demiglace cu cimbrișor
Alergeni: gluten, ou, lactoza

SLOW COOKED PORK RIBS 500gr 59 ron
Coaste de porc condimentate și gătite lent, cartofi proaspeţi prăjiţi, sos bbq, castravete murat
Alergeni: gluten

MANGALICA PORK WITH TRUFFLE SAUCE 350gr 99 RON
Ceafă de mangaliţă coaptă la cuptor cu cărbuni, rondele de cartofi, sos demi-glace
cu trufe
BEEF CHEEKS & TRUFFLE POLENTA 380gr 69 ron
Obrăjori de viţel la cuptor, cremă de mălai cu trufe și castraveţi cornichon ușor picanţi
Alergeni: lactoza

BEEF FILLE T WITH FOREST MUSHROOMS 300gr 110 ron
Mușchi de vită origine Romania, cu sos de hribi, roșii cherry și sparanghel
Alergeni: lactoza

MIRAVAL LAMB ROAST 450gr 115 ron
Pulpă de miel gătită lent la cuptor, piure de cartofi, sos demi-glace cu vin roșu și rozmarin
Alergeni: lactoza

jospe

J OSPE R S E LE C T IO N

Cuptoarele noastre JOSPER, pe cărbune, sunt atent calibrate pentru a crea o
coacere uniforma perfecta, astfel incat preparatele sa isi pastreze fragezimea naturala si savoarea.
Gramajele preparatelor sunt exprimate in crud

FI SH & S E AFO OD
SALMON FILE 250 gr 76 ron
File de somon la grătar, sos lemon butter aromatizat cu tarhon
Alergeni: lactoza, peste

DORADA 450gr 67 ron
Pește dorada întreg la grătar, sos chimichurri
Alergeni: peste

SEABASS 450 gr 68 ron
Biban de mare întreg la grătar, sos chimichurri
Alergeni: peste

BLACK TIGER PRAWNS 300gr 86 ron
Creveţi black tiger la grill, sos de unt cu vin alb, usturoi și roșii cherry
Alergeni: lactoza, crustacee

GIANT KING PRAWNS 250 gr 160 ron
Creveţi gigant la grătar, sos aioli cu paprika, sos de ierburi aromatice
Alergeni: lactoza, crustacee

OC TOPUS 200gr 135 ron
Tentacule de caracatiţă la grill, sos chimichurri
Alergeni: moluste

BEEF
LOKUM BEEF 250gr 160 ron
Felii din mușchi de vită Black Angus la grill
BEEF ROSSINI 300gr 116 ron
Mușchi de vită origine Romania la grill, foie gras prăjit, sos demi-glace
cu vin Porto și trufe, piure de cartofi cu usturoi copt
Alergeni: lactoza

RIB ROAST BLACK ANGUS 300gr 160 ron
Antricot de vită Black Angus maturat origine Uruguay, cartof
copt la jar cu unt aromatizat cu trufe si sos chimichurri
Alergeni: lactoza

NEW YORK STRIP STEAK 300gr 140 ron
Vrabioara de vită maturată Black Angus USDA Prime Origine USA,
cartof copt la jar cu unt aromatizat cu trufe si sos chimichurri
Alergeni: lactoza

FILLE T MIGNON 300gr 19 0 ron
Mușchi de vită maturat Black Angus la grill, sos Béarnaise
Alergeni: lactoza

T-BONE STEAK 100gr 4 4 ron
Carne de vită cu os maturată Black Angus USDA Prime origine SUA, cartof copt, sos chimichurri
Alergeni: lactoza

TOMAHAWK STEAK 100gr 46 ron
Antricot de vită cu os lung Black Angus maturat, cartof copt, sos chimichurri
Alergeni: lactoza

elicious

BURGE R S

MIRAVAL BEEF BURGER 350gr 50 ron
Brioșă, carne de vită, ceapă caramelizată, fondue de brânză, roșii,
castraveţi muraţi, baby spanac, cartofi
Alergeni: lactoza, gluten, ou

ITALIAN ST YLE BURGER 350gr 50 ron
Brioșă, carne de vită, mozzarella, roșii cherry, rucola, parmezan, ulei de trufe, cartofi
Alergeni: lactoza, gluten, ou

NUSR-E T BURGER 350gr 50 ron
Brioșă, carne de vită, muștar Dijon, ceapă caramelizată, cheddar, cartofi
Alergeni: lactoza, gluten, ou

ORIENTAL BURGER 350gr 50 ron
Brioșă, carne de vită, salata coleslaw, muștar Dijon, ketchup, cartofi
Alergeni: lactoza, gluten, ou

L AMB

LAMB CHOPS 350gr 130 ron
Cotlet de miel cu os Noua Zeelandă la grill, legume și sos chimichurri
Alergeni: lactoza

LAMB TENDERLOIN 270gr 98 ron
Mușchiuleţ de berbecuţ Noua Zeelandă la grill, legume și sos chimichurri
Alergeni: lactoza

CH ICK E N

GRILLED COQUELE T 500gr 60 ron
Cocoșel de munte marinat la grill, mix de frunze cu roșii cherry, sos paprika aioli
Alergeni: lactoza

SK EW E R S

CHICKEN FILE SKEWERS 300gr 39 ron
Piept de pui marinat, legume la grătar, mix de frunze, sos soya-mayo
Alergeni: soia, ou

TURKEY FILE SKEWERS 300gr 46 ron
Piept de curcan, legume la grătar, mix de frunze și sos de mandarine
Alergeni: lactoza

SALMON FILE SKEWERS 300gr 59 ron
File de somon, legume la grătar, mix de frunze, sos lemon butter
Alergeni: lactoza, peste

PORK FILE SKEWERS 300gr 39 ron
Mușchiuleţ de porc, legume la grătar, mix de frunze și sos chimichurri
BEEF FILE SKEWERS 300gr 62 ron
Mușchi de vită marinat, legume la grătar, mix de frunze și sos chimichurri
SHRIMPS SKEWERS 300gr 56 ron
Creveţi decorticaţi, legume la grătar, mix de frunze, sos soya-mayo
Alergeni: soia, ou, crustacee
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SI D E SALADS
TOMATO & FE TA SALAD 200gr 26 ron
Roșii, brânză feta, oregano și ulei de măsline
Alergeni: lactoza

TOMATO & WALLNUTS SALAD 200gr 22 ron
Roșii, miez de nucă, ceapă roșie, pătrunjel, ulei de măsline, lămâie, sos rodii
Alergeni: nuci

MIXED GREENS 150gr 20 ron
Mix de frunze, ceapă verde, mărar, ridiche, ulei de măsline, lămâie
RUCOLA, CHERRY TOMATOES & PARMESAN 180gr 22 ron
Rucola, roșii cherry, parmezan, ulei de măsline, lămâie
Alergeni: lactoza

BRINED CORNICHON 150gr 15 ron
Castraveţi cornichon la oţet

SI D E S
FOCACCIA 200gr 12 ron
Alergeni: lactoza

PARMESAN FOCACCIA 220gr 14 ron
Alergeni: lactoza

FOCACCIA WITH SEEDS 220gr 16 ron
Alergeni: lactoza, nuci

PARMEZAN & TRUFFLES FOCACCIA 250gr 45ron
Alergeni: lactoza

BAKED POTATOES WITH SOUR CREAM & CHIMICHURRI 200gr 22 ron
Cartof copt la grătar, smântână, sos chimichurri
Alergeni: lactoza

KUMPIR POTATO 400gr 32 ron
Cartof copt, mozzarella, parmezan, unt, sos de brânzeturi
Alergeni: lactoza

POTATO PUREE WITH TRUFFLES 180 GR 24 RON
Piure de cartofi cu trufe
Alergeni: lactoza

FRIED POTATOES 150gr 14 ron
Cartofi prăjiţi, condimente
GRILLED VEGE TABLES 180gr 24 ron
GRILLED ASPARAGUS 150gr 30 ron
SAUTEED ASPARAGUS 150gr 32 ron
BASMATI RICE, CA JU & RAISINS 150gr 22 ron
Alergeni: nuci

SA U C E S
BEARNAISE SAUCE 60 gr 10 ron
Alergeni: lactoza, ou

DEMI-GLACE SAUCE 60gr 8 ron
DIJON MUSTARD SAUCE 60 gr 8 ron
Alergeni: lactoza, mustar

BLUE CHEESE SAUCE 60 gr 8 Ron
Alergeni: lactoza

GREEN PEPPER SAUCE 60 gr 8 ron
Alergeni: lactoza

CHIMICHURRI SA UCE 60gr 8 ron
YOGURT & GARLIC SAUCE 60gr 8 ron
Alergeni: lactoza

CHILLY OLIVE OIL 60gr 8 Ron

swee

SW E E T

Deserts

SCENT OF AMALFI 150gr 26 ron
Cremă de lămâie, bezea, biscuit cu unt și lămâie, fructe proaspete
Alergeni: lactoza, gluten, ou

LAVA CAKE 120gr 26 ron
Prăjitură caldă cu ciocolată, îngheţată de vanilie
Alergeni: lactoza, gluten, ou

CREME BRULEE 150gr 24 ron
Cremă fină de smântână și ou aromatizată cu vanilie și crustă caramelizată de zahăr brun
Alergeni: lactoza, ou

CHEESECAKE 220 gr 26 ron
Prăjitură cu cremă de brânză, fructe de pădure proaspete, sos de zmeură și gel de
mango
Alergeni: lactoza, gluten, ou

CHOCOLATE SPHERE 160 gr 30 ron
Mousse de ciocolată, mousse de caramel, zmeură proaspătă, gel de mango, sos
cald de vanilie
Alergeni: lactoza, gluten, ou

TIRAMISU 180gr 26 ron
Cremă de mascarpone, pișcoturi, cafea
Alergeni: lactoza, gluten, ou

BROWNIE WITH CARAMEL MOUSSE 180gr 28 ron
Brownie, mousse de caramel, fructe proaspete, îngheţată de vanilie
Alergeni: lactoza, nuci, gluten, ou

VANILLA ICE CREAM WITH QUINCE JAM 150gr 22 ron
Îngheţată de vanilie cu dulceaţa de gutui
Alergeni: lactoza, ou

Guvernul României - Ministerul Finanțelor Publice
Dacă nu primiți bonul fiscal, aveți obligația să-l solicitați.
În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul
achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii
acestuia. Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea
participa la extragerile lunare și ocazionale ale loteriei
bonurilor fiscale.
Este interzisă înmânarea către client a altui document, care
atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate,
decât bonul fiscal. Pentru a semnala nerespectarea obligațiilor
legale ale operatorilor economici, puteți apela gratuit,
non-stop, serviciul TelVerde al Ministerului Finanțelor Publice
0800.800.085.
Aceste drepturi și obligații sunt stabilite prin prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice ﬁscale.

