
Welcome
Bine ati venit!,

Este timpul să mânănci ca odinioară: sănătos și simplu! 

Tocmai de aceea, la restaurantul Casei Kraus din Criț, rețetele originale săsești, 
preluate chiar de la bunicii sași, stau la loc de cinste în meniul restaurantului, 

iar, cel mai important, acestea sunt pregătite din ingrediente de cea mai bună 
calitate, procurate de la localnicii din zonă. Astfel, te poți bucura de meniul 

zilei, diferit pentru prânz și cină, de care poți  fi sigur că a fost preparat pe loc 
și că are gust de mâncare naturală, așa cum  se făcea odată!  

It is time to eat as in the past: healthy and simple!

Therefore, at Casa Kraus's restaurant, the original recipes, which we took from 
our Saxon grandparents, are part of the menu and, most importantly, they are 
prepared with quality ingredients, procured from the locals. Enjoy the menu 
of the day, different for lunch and dinner, which you can be sure that it was 

prepared just for you and that it tastes excellent! 



 Ghiveci de legume cu carne de porc  
Pot vegetables with pork

 Ciorbă de legume
Vegetables Soup

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

SUPA / SOUP

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,

eLunch M nu

Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

)



Cârnați păstrați în turnul bisericii
Sausages sheltered in the church's tower

*
Cartofi zdrobiți cu unt de casă și moare de varză

Mashed potatoes with homemade butter and sauerkraut liquid
*

Salată de murături de casă
Pickles salad home made

Ciorbă de fasole cu afumătură și tarhon 
Beans soup with smoked bacon and tarragon

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

SUPA / SOUP

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

)

eLunch M nu



 Ciorbă de vită 
Beef soup 

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

SUPA / SOUP

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

)

Sărmăluțe în foaie de varză murată, coapte îndelung la foc mic în cuptor 
cu smântână, mămăligă și ardei iute.

Slow-cooked oven-baked force-meat rolls 
in cabbage leaves served with polenta, sour and hot pepper.

eLunch M nu



FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

Supă cremă 
Cream soup

SUPA / SOUP
)

Tocăniță săsească de cartofi cu afumătură 
Transylvanian saxonic potatoes stew with smoked meat

*
Salată de murături de casă

Pickles salad home made

eLunch M nu



Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

 Puișor auriu Casa Kraus
Golden chiken Casa Kraus

*
Salată mixtă
Mixed salad

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

 Ciorbă de perișoare 
Romanian Meatballs Soup

SUPA / SOUP
)

eLunch M nu



Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

Ciorbă țărănească de pui cu tăieței de cas
Chicken soup with homemade noodles

ă

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

SUPA / SOUP
)

eLunch M nu

Sărmăluțe în foaie de varză murată, coapte îndelung la foc mic în cuptor 
cu smântână, mămăligă și ardei iute.

Slow-cooked oven-baked force-meat rolls 
in cabbage leaves served with polenta, sour and hot pepper.



Gulaș cu carne de vită și găluști săsești
Beef goulash with Transylvanian Saxonic dumplings

*
Salată de murături de casă

Pickles salad home made

Ciorbă cu verdețuri de sezon dreasă cu ou și smântână de casă
Sesonal vegetables soup

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

SUPA / SOUP
)

DESERT / DESSERT

Pret / price:  68 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

eLunch M nu



Pilaf cu găină de țară 

Salată de murături de casă 

Traditional rice with country chicken

Pickles salad home made

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

ANTREU TRADITIONAL / TRADITIONAL STARTER,
 

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,

e eDinn r M nu

Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%



Tochitură cu porc și mămăligă 

Salată de varză acră 

Pork stew with polenta

Pickles cabbage salad

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

ANTREU TRADITIONAL / TRADITIONAL STARTER,
 

e eDinn r M nu



Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

Șnițel din piept de curcan  /  Turkey schnitzel 

Piure de cartofi  /  Mashed potatoes  

Salată mixtă   /  Mixed salad  

ANTREU TRADITIONAL / TRADITIONAL STARTER,
 

e eDinn r M nu



Coaste de porc la grătar cu cartofi la cuptor, ierburi și boia
Pork ribs grilled and baked potatoes with herbs and pepper

*
Salată de varză
Cabbage salad

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

ANTREU TRADITIONAL / TRADITIONAL STARTER,
 

e eDinn r M nu



Chifteluțe cu sos de smântână de casă și piure de cartofi
Meatballs with homemade  sour sauce and mashed potatoes

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

ANTREU TRADITIONAL / TRADITIONAL STARTER,
 

e eDinn r M nu



Păstrăv la cuptor cu vin alb, roșii, măsline și rozmarin, servit cu sparanghel alb  și legume
Trout baked in the oven, with white wine, tomatoes and rosemary, served with 

white asparagus and vegetables 
*

Salată verde cu roşii și ceapă
Green salad with tomatoes and  onion

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

ANTREU / STARTER 

e eDinn r M nu

Carpaccio din sfeclă roșie cu ulei de nuci, picături de muștar dulce şi semințe de pin
Beetroot carpaccio with nut oil, sweet mustard drops and pine seeds



Ştrudelul Casei Kraus cu mere de ţară
Kraus House's strudel with country grown apples 

sau / or

Lichiu săsesc
Transylvanian Saxonic lichiu

sau / or

Clătite cu cremă de brânză şi fructe de prin pădure
Pancakes with cream cheese and forest fruits filling

DESERT / DESSERT

Pret / price:  80 lei / pax,
Preţurile sunt exprimate în Lei şi includ TVA 9% / Prices are in Lei and include VAT of 9%

e eDinn r M nu

Ficat de gâscă cu miere și trufe
Foie gras with honey and truffles

Iepuraș la cuptor cu legume ca la Oma
Baked rabbit with vegetables like Oma

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE

ANTREU / STARTER 


