Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
DIN 20 Martie 2000 alergenii din alimente se pot incadra in urmatoarele grupe:
1. Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi
ai acestora) și produse derivate;
2. Crustacee și produse derivate;
3. Ouă și produse derivate;
4. Peste și produse derivate;
5. Arahide și produse derivate;
6. Soia și produse derivate;
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
8. Fructe cu coajă, adică migdale (Amydalus communis L.), alune de padure
(Corylus avellana), nuci (Iuglas regia), anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan
[Caraya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch)], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), ﬁstic
(Pistacia vera), nuci de Macadamia și nuci de Queesland (Macadamia ternifolia) și
produse derivate;
9. Ţelină și produse derivate;
10. Muștar și produse derivate;
11. Seminţe de susan și produse derivate;
12. Dioxid de sulf și sulﬁţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru;
13. Lupin și produse derivate;
14. Moluște și produse derivate.

SpecialitATi
, Mexicane
Fajitas

39,5 lei

(350 g)

(tortilla, piept de pui, ceapă, ardei gras,
ardei iute, usturoi, fasole roșie, sos salsa)

Filetto Mexican

40,5 lei

(420 g)

(cotlet, kaizer, cartofi, gogoșari, fasole roșie,
porumb, castraveți murați)

Tostadas

41,5 lei

(500 g)

(tortilla, piept de pui, telemea, sos guacamole,
smântână, legume mexicane)

Buritto

41,0 lei

(450 g)

(tortilla, piept de pui, orez, fasole roșie, curry,
legume mexicane)

Tacos

42,5 lei

(400 g)

(tortilla, carne tocată, ceapă, usturoi, ardei iute,
legume mexicane, fasole roșie, cașcaval)

Chilli con Carne

40,0 lei

(350 g)

(torilla, carne tocată, usturoi, ardei iute,
ardei gras, fasole roșie, legume mexicane)
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Recomandarea
Bucătarului ȘEF

Grilled Pork Collar
(nu include garnitură)

TOMAHAWK
(nu include garnitură)

(450gr)

52,50 lei

(225gr)

30,50 lei

(400gr)

52,50 lei

(200gr)

30,50 lei

Cartofi copți

(250gr)

11,0 lei

Sos barbeque

(80gr)

5,0 lei

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

Platouri 2-4 persoane
Gurmand (1100gr)

115,0 lei

(pulpe dezosate, ceafă de porc, cârnaţ afumat, aripioare, cartofi prajiti, telemea )

Haiducesc (1100gr)

110,0 lei

(cotlet de porc, mici - 4 buc, coaste, cartofi copți, castraveți murați)

Drumeţului (1100gr)
(slănină, kaiser, carnaţ tradiţional, scrijele de cartofi, telemea, branză de burduf, ceapă)

103,0 lei

Meniu de post
Ciorbă de fasole (400 ml)

16,0 lei

Ciorbă de legume (400ml)

16,0 lei

Ciorba de sfeclă roșie

16,0 lei

(400ml)

Supă cremă de roşii (400ml)

19,5 lei

Spaghete cu ciuperci

25,5 lei

Spaghete porcini

32,5 lei

Tocăniță de hribi cu mămăliguță

42,0 lei

(200g)

Salată verde asortată (390gr)

22,5 lei

Salată grand chief (300g)

(varză, roşii, salată verde, morcovi, ceapă, castraveți)

15,5 lei

Salată cu porumb (450g)

(porumb, salată verde, roșii, măsline, crutoane)

24,5 lei

Champignons pané/grătar(150gr)

16,0 lei

Rizotto (200gr)

11,0 lei

Soté de ciuperci cu morcov (200gr)

17,0 lei

Rizotto cu hribi (220gr)

15,5 lei

Legume gratinate (200gr)

17,5 lei

Piure de spanac

12,5 lei

(roşii, cherry, ardei gras, salată verde, castraveţi, măsline, busuioc)

(200gr)

Orez sârbesc

13,0 lei

Pizza post
Pizza de post

Mica

Medie Mare

XL

(caşcaval vegetal, sos pizza, ciuperci, ardei gras, roşii, măsline)

23,5

29,0

64,0

Pizza Marinara

Mica

(caşcaval vegetal, sos pizza, ton, ciuperci, ardei gras, roşii, măsline)

25,5

Pizza Vegana

Mica

(sos roșii, ciuperci, ardei gras, măsline, porumb, roșii cherry, rucola)

25,5

32,0

Medie Mare
31,5

34,5

Medie Mare
31,5

XL
71,5
XL

34,5 71,5

Mic dejun
Omletă (110gr) (2 ouă)

13,0 lei

Omletă cu şuncă și cașcaval

(160gr)

16,5 lei

Aperitiv cald
Caşcaval pané pe cruton de pâine (150gr)
Ficăţei de pasăre soté / grătar (170gr)
Baghete de pui cu susan (200gr)

24,0 lei
22,5 lei
29,0 lei

Supe - Creme
Supă cremă de roşii (400ml)

19,5 lei

Ciorbe
Ciorbă de burtă (400ml/80gr)
Ciorbă rădăuţeană (400ml/80gr)
Ciorbă de văcuţă (400ml/60gr)
Ciorbă de legume (400ml)
Ciorbă de fasole (400ml)
Ciorbă de fasole cu afumatură (400ml/60gr)
Ciorbă de sfeclă roșie (400ml)
Smântână (80gr)
Ardei iute

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

19,0
19,0
19,0
16,0
16,0
19,0
16,0
3,0
1,5

lei
lei
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lei
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lei
lei
lei

Fructe de mare
Risotto cu fructe de mare

(250 g)

36,0 lei

(orez, parmezan, amestec fructe de mare, usturoi,
ardei gras, pătrunjel)

Paste cu fructe de mare

(250 g)

36,5 lei

(spaghete, amestec fructe de mare, usturoi, roșii, vin alb, pătrunjel)

Spaghete cu Midii

(500 g)

36,5 lei

(spaghete, midii în cochilie, ardei iute, roșii, usturoi, vin alb)

Midii cu Sos de Vin

(600 g)

44,5 lei

(midii în cochilie, vin alb, roșii, pătrunjel)

Supă de Midii

28,0 lei

(midii fără cochilie, roșii, ardei gras, lămâie, pătrunjel, pâine prăjită)

Mix Marin

98,5 lei

(doradă 150gr, biban 150gr, Caracatiță 100gr,Creveți 50gr,
Calamari 80gr, sos avocado, usturoi)

Mix de Pește

61,0 lei

(Crap 130gr, Șalău 100gr, Păstrăv 120gr, mămăliguță, mujdei de usturoi)

Biban La Grătar (300gr)

44,5 lei

Preparate din carne de peşte
File de șalău cu sos de vin alb (280gr)

43,5 lei

Somon la grătar (180gr)

54,0 lei

Păstrăv la grătar cu mamaliguţă (250/200gr)

39,5 lei

Şalău la grătar (180gr)

38,5 lei

Doradă regală la grătar (250gr)

44,0 lei

Saramură de crap cu mămăliguţă (150/200/200gr)

43,5 lei

Inele de calamari pané (200gr)

37,5 lei

Rasol de şalău

43,5 lei

(400gr)

Preparate din carne de pasăre
Piept rață cu portocale (300gr)

60,5 lei

(piept rață,portocale,vin alb,busuioc)

Piept de curcan cu sos gorgonzola (250gr)

39,0 lei

(piept de curcan, sos gorgonzola)

Piept de pui cu sos de hribi (270gr)

38,5 lei

(piept de pui, smântână, hribi)

Cordon bleu (300gr)

34,5 lei

(piept de pui, şuncă presată, caşcaval, ciuperci)

Piept de pui Vera-Cruz

(180/40/200gr)

35,5 lei

(piept de pui în fulgi de porumb, sos crud, cartofi chipsuri)

Pulpă de pui la ceaun

(220/30/200gr)

32,0 lei

(pulpă de pui, mujdei de usturoi, cartofi prăjiţi)

Valdostana de pui (300gr)

32,5 lei

(piept de pui, şuncă, ciuperci, caşcaval, sos smântână)

Şniţel parisian (200gr)

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

28,0 lei

Preparate din carne de oaie
Pastramă de oaie cu brânză de burduf şi mămăliguţă(180/50/200gr) 58,0 lei

Preparate din carne de vită
Muşchi de vită straganoff (350gr)

70,0 lei

(muşchi de vită,ciuperci,ardei gras,ceapă,smântână,muştar,bulion)

Muşchi de vită cu sos de hribi (270gr)

70,0 lei

(muşchi de vită, smântână dulce, hribi)

Muşchi de vită cu sos gorgonzola (240gr)

70,0 lei

(muşchi de vită, sos gorgonzola)

Muşchi de vită su sos de vin roşu (180gr)

70,0 lei

(muşchi de vită, sos brun, vin roşu, piper roşu boabe)

Ramstec German (320/200gr)

70,0 lei

(muşchi de vită, cartofi natur, caşcaval, ouă)

Şniţel vienez (200gr)

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

51,0 lei

Preparate din carne de porc
34,5 lei

Cotlet franţuzesc (260gr)
(cotlet de porc, caşcaval, ciuperci)

Escalop porc Zingara (270gr)

36,0 lei

(cotlet de porc, şuncă, ciuperci, sos de roşii, vin roşu)

Steak de porc cu ficăţei de pasăre

(180/50/250gr)

38,0 lei

(cotlet de porc, ficăţei pui, garnitură de mazăre şi cartofi piure)

Valdostana cu garnitură de cartofi natur (300/200gr)

37,5 lei

(cotlet de porc, şuncă, ciuperci, caşcaval, sos smântână)

Muşchiuleţ împletit (220gr)

37,5 lei

(muşchiuleţ de porc, costiţă afumată, caşcaval)

Muşchiuleţ de porc cu sos de vin roşu (220gr)

37,0 lei

(muşchiuleţ de porc, ceapă, vin roşu, smântână, sos brun, capere)

Şniţel vienez (200gr)

30,0 lei

(cotlet de porc,ou,pesmet)

Meniul Zilei
27.0 lei
(inclus ardei iute si paine)

Preparate la grătar
Mici (45gr)
Piept de curcan (180gr)
Piept de pui (180gr)
Pulpe de pui dezosate (180gr)
Muşchi de vită (160gr)
Cotlet de porc (180gr)
Ceafă de porc (200gr)
Frigărui asortate - pui/porc/mixte
Mix Grill (320gr)

(200gr)

6,0
33,5
28,0
27,0
61,0
28,5
28,5
31,0
55,5

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

(cotlet de porc, muşchi de vită, piept de pui, mici)

Mix Grill de porc (300gr)

44,0 lei

(cotlet de porc, carnaciori , ceafă de porc, mici)

Aripioare de pui (200gr)

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

24,5 lei

Sosuri pentru grătare
Sos de vin alb (50ml)
Sos pizzaiolla (picant) (50ml)
Sos gorgonzola (50ml)
Sos
Sos
Sos
Sos

vinegret (50ml)
barbeque (80ml)
guacamole (50ml)
salsa (80ml)

7,5 lei
5,5 lei
11,0 lei
5,0
5,0
6,0
6,0

lei
lei
lei
lei

Mâncăruri tradiţionale
Tochitură bucovineană (180/120/50/200gr)

44,0 lei

(pulpă de porc, kaiser, cârnăciori, ouă, brânză de burduf, mămăliguţă)

Ciulama de pui (230gr)

34,0 lei

(piept de pui, mămăliguţă, smîntînă)

Hribi cu smântână (230gr)

44,0 lei

Tocăniţă de hribi (200gr)

42,0 lei

(hribi, mămăliguță, smântână)

(hribi, mămăliguță, legume)

Brânză cu smântână şi mămăliguţă (250/200gr)

25,5 lei

Ostropel de pui (240gr)

29,0 lei

(piept de pui, legume, sos de roșii, smântână)

Ciulama de pui cu hribi (240gr)

37,0 lei

(piept de pui, hribi, mămăliguță, smântână)

Tocaniţă moldovenească (230/100/200gr)

49,0 lei

(muşchi de vită, cotlet de porc, piept de pui, ceapa, ardei gras, roşii, brânză de burduf, mămăliguţă)

Păstrav cu smântână și mămăliguță(300gr)

41,5 lei

Crap prăjit cu mămăliguţă şi mujdei de usturoi (200/200/30gr)

42,0 lei

(prăjit sau la grătar)

Coaste de porc caramelizate(330g)

35,0 lei

Ciolan de porc afumat (400/450 gr.)

36,0 lei

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

Garnituri
Cartofi prăjiţi(200gr)
Cartofi prăjiţicu parmezan (200gr)
Cartofi natur (200gr)
Cartofi piure (200gr)
Cartofi ţărăneşti (200gr)
Cartofi la cuptor cu caşcaval (220gr)
Cartofi copți (220gr)
Legume la grătar (200gr)
Champignons pané/grătar(150gr)
Rizotto (200gr)
Soté de ciuperci cu morcov (200gr)
Rizotto cu hribi (220gr)
Legume gratinate (200gr)
Piure de spanac (200gr)
Fasole roșie (200gr)
Legume mexicane (200gr)
Orez sârbesc (200gr)
Mujdei de usturoi (80ml)
Maioneză (80ml)
Ketchup (80ml)
Smântână (80ml)
Muștar (80ml)

Sosuri

Desert

Pizza Paradisio desert (380-400gr)

9,5 lei
11,5 lei
8,0 lei
9,5 lei
9,5 lei
11,5 lei
11,0 lei
16,0 lei
16,0 lei
11,0 lei
17,0 lei
15,5 lei
17,5 lei
12,5 lei
13,0 lei
12,5 lei
13,0 lei
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

lei
lei
lei
lei
lei

27,0 lei

(mascarpone,mozzarella,visine,nuttela)

Pizza Manzanas

(380-400gr)

27,0 lei

(mascarpone,mozzarela,mere,nuca)

Tiramisu (200gr)
Îngheţată asortată 1 cupă (40gr)

20,0 lei
6,0 lei

Salată de fructe (200gr)

18,5 lei

Papanaşi

20,0 lei

Marlenka (ciocolată şi lapte, miere şi nucă, miere şi lămâie)

15,0 lei

Clătite cu brânză la cuptor
Clătite cu dulceaţă( afine, vişine, cireşe negre amare, cireşe albe amare)

19,0 lei
14,5 lei

Clătite cu ciocolată

14,5 lei

Cheesecake cu fructe de padure

20,0 lei

Chocolate lava

20,0 lei

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

Salate
Salată sfeclă roșie (150gr)

10,0 lei

(sfecla rosie, hrean)

10,0 lei

Salată verde (150gr)
(salată verde,lămâie)

Salată asortată (200gr)

10,0 lei

(roşii,castraveti,ardei gras,ceapă)

Salată de roşii cu telemea (220gr)

11,5 lei

(roşii,telemea)

Salată de crudităţi (220gr)

9,5 lei

(morcov,ţelină,măr,lămâie)

Salată de varză

7,5 lei

(150gr)

Salată de murături oțet/saramură

(200gr)

10,0 lei

(castraveţi,gogoşari / mixtă)

Salată Grand Chef

14,5 lei

(300gr)
(varză,salată verde,morcov,roşii,ceapă,castraveţi)

Salate aperitiv
27,5 lei

Salată Waldorf (450gr)
(măr, ţelină, miez de nucă, smântână, piept de pui, maioneză)

Salată de pui Corsaire

33,0 lei

(400gr)

(piept de pui, kaiser, caşcaval, ou, salată verde, ceapă, cartofi natur)

Salată cu porumb(450gr)

24,5 lei

(porumb dulce, salată verde, roşii, măsline, crutoane paine)

Salată cu somon afumat (500gr)

38,0 lei

(somon afumat, cartofi, salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, ceapă roşie, sos)

Salată de ton (400gr)

34,5 lei

(ton, roşii, ardei gras, ceapă, ţelină, măsline)

Salată de legume cu brânzeturi (500gr)

32,0 lei

(roşii cherry, salată verde, castraveţi, ardei gras, mozzarella, feta, busuioc)

Salată mexicană Taco Loco

(350gr)

(piept de pui, legume mexicane, fasole roşie, sos salsa)

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

31,5 lei

Salată verde asortată (390gr)

23,0 lei

(roşii, cherry, ardei gras, salată verde, castraveţi, măsline, busuioc)

Salată de crudităţi cu piept de pui (400gr)

29,0 lei

(piept de pui, morcovi, ţelină, mere, lamâie, maioneză)

Salată Capriciosa

29,5 lei

(430gr)

(ardei gras, varză, morcov, porumb dulce, piept de pui, roşii, castraveţi, dressing)

Salată Grecească

26,5 lei

(350gr)

(roşii, castraveţi, brânză, ceapă, măsline, lămâie)

Salată Bulgărească

29,5 lei

(440gr)

(roşii, castraveţi, ardei gras, şuncă presată, brânză, ou, măsline)

Salată Berlineză

29,5 lei

(420gr)

(ou, castraveţi muraţi, ceapă, piept de pui, maioneză)

Paste
spaghete/penne

Spaghete / penne carbonara (400gr)

31,5 lei

(spaghete / penne, kaiser, ou, smântâna dulce, parmezan)

Spaghete / penne bolognese (400gr)

30,5 lei

(spaghete / penne, parmezan, sos bolognez)

Spaghete / penne milaneze (400gr)

30,5 lei

(spaghete / penne, şuncă, ciuperci, parmezan, sos de roşii)

Spaghete / penne pescara (400 gr)

31,5 lei

(spaghete / penne, ton, vin alb, roşii)

Spaghete / penne porcini (350 gr)

32,5 lei

(spaghete / penne, hribi)

Spaghete / penne cu ciuperci (380 gr)

25,5 lei

(spaghete / penne, ciuperci, morcov, usturoi, parmezan)

Spaghete / Penne medine (350 gr)

33,5 lei

(spaghete / penne, sos de roşii, brocoli, şuncă, unt, parmezan)

Penne quattro formaggi

(350gr)

33,5 lei

(penne, smântână dulce, caşcaval, gorgonzola, parmezan, mozzarella)

Tortellini primavera (400gr)

34,0 lei

(tortellini, sos bolognez, şuncă, ciuperci, mazăre, smântână dulce, unt, caşcaval)

Tortellinia la panna (350gr)

34,0 lei

(tortellini, smântână dulce, unt, kaizer)

Tortellini bologneze (330gr)

32,5 lei

(tortellini, sos bolognez)

Penne al salmone (350gr)
(penne, file de somon, smântână)

Pâinea casei 2,5 lei ( porţia)

39,0 lei

Pizza Clasic
Mica
23,5

Medie Mare XL
29,0 32,0 64,0

Pizza Margherita
(mozzarella, sos pizza)

Pizza Pomodorini
(mozzarella, sos pizza, roşii cherry)

Pizza Funghi
(mozzarella, sos pizza, ciuperci)

Pizza Prosciutto
(mozzarella, sos pizza, şuncă)

Pizza Salami
(mozzarella, sos pizza, salam)

Pizza Prosciutto e Funghi
(mozzarella, sos pizza, ciuperci, şuncă)

Pizza Calzone - împăturită
(mozzarella, sos pizza, ciuperci, şuncă)

Pizza Tonno
(mozzarella, sos pizza, ton, ceapă)

Pizza Capriciosa
(mozzarella, sos pizza, şuncă, ciuperci, măsline, roşii)

Pizza Vegetariană
(mozzarella, sos pizza, ciuperci, ardei gras, roşii, măsline)

Pizza de post
(caşcaval vegetal, sos pizza, ciuperci, ardei gras, roşii, măsline)

Pizza Rusticană
(mozzarella, sos pizza, kaiser, ciuperci)

Pizza El Diablo-picantă !!!
(mozzarella, sos pizza, salam picant, ardei gras, ardei iute, ceapă, usturoi)

Pizza Bianca
(mozzarella, şuncă pui, piept de pui, ciuperci)

Pizza Amore
(mozzarella, sos pizza , șuncă presată, ardei gras, carciofi-anghinare)

Pizza Popeye
(mozzarella, sos pizza, kaiser, ciuperci, spanac, gogoşari în oţet, ou)

Pizza Peperoni
(mozzarella, sos pizza, salam picant)

Pizza pane

7,0 lei

Pizza pane cu parmezan / cașcaval

9,5 lei

Sos de smântână cu usturoi (80 ml)

3,5 lei

Sos pizza (dulce, picant) (80 ml)
Ulei condimentat (30ml)

3,0 lei

Mică – 23,5 lei

– 300- 350g- Ø25

Medie – 29,0 lei – 400-450g,- Ø 28

XL- 64,0 lei – 1100 -1200g- Ø 45

3,0 lei
Mare –32,0 lei – 550-600g,- Ø 32

Pizza Special
Mica
25,5

Pizza Wasabi!!
(mozzarela,sos wasabi,piept pui,cârnaţi ţărăneşti,ardei gras,ciuperci)

Pizza Taco Loco (pizza casei)
(mozzarella, sos pizza, şuncă , piept pui, salam, ciuperci, porumb, ardei gras, roşii)

Pizza carnivoră
(mozzarella, sos pizza, prosciutto crudo, salam Napoli, kaiser, cârnaţ de casă)

Pizza Pollo
(mozzarella, sos pizza, şuncă de pui, piept de pui, pastramă de pui, ardei gras,ciuperci,porumb)

Pizza Pescara
(mozzarella, sos pizza, ton, ceapă, usturoi, măsline, lămâie)

Pizza Melanzana con Pomodoro
(mozzarella, sos pizza, vinete, roşii, usturoi, sos soia)

Pizza Porcini
(mozzarella, smantana dulce, hribi, piept pui,usturoi,patrunjel)

Pizza Piccante
(mozzarella, sos pizza, kaiser, cârnaţ de casă, ciuperci, gogoşari în oţet, ceapă, usturoi, ardei iute)

Pizza Quattro Carnni
(mozzarella, sos pizza, kaiser, salam, şuncă presată, şuncă pui)

Pizza Quattro Stagione
(mozzarella, sos pizza, şuncă, ciuperci, ardei gras, măsline)

Pizza Bolognese
(mozzarella, sos bolognez, salam, şuncă)

Pizza Quattro Formaggi
(mozzarella, sos pizza, gorgonzola, parmezan, caşcaval)

Pizza con tutto
(mozzarella, sos pizza, prosciutto crudo, gorgonzola, salam Napoli, kaiser, măsline, ardei gras, roşii, porumb)

Pizza Azteca
(mozzarella, sos pizza, kaiser, salam, cârnaţ ţărănesc, ciuperci, ardei gras, gogoşari in oţet, porumb, măsline)

Pizza Prosciutto crudo e Gorgonzola
(mozzarella, sos pizza, prosciutto crudo, gorgonzola)

Pizza Speedy Gonzales-picantă !!!
(mozzarella, sos pizza, şuncă, salam, ardei gras, ciuperci, măsline, ardei iute)

Pizza Regione
(mozzarella, sos pizza, piept pui, ciuperci, kaiser, roşii)

Pizza Kreeas
(mozarella, sos pizza, cârnaţ de casă, kaiser, ciuperci, măsline, ardei gras, roşii)

Pizza Pirania
(mozzarella,sos pizza,ton, ceapă,usturoi,ardei iute)

Pizza Marinara (poate fi si de post)
(mozzarella,sos pizza, ton, ciuperci, ardei gras, roşii, măsline)

Pizza Carbonara
(mozzarella,smântână dulce, kaiser, ciuperci, parmezan)

Pizza Vegana
(sos roșii, ciuperci, ardei gras, măsline, porumb, roșii cherry, rucolla, măsline)

Pizza Salchichas
(sos roșii, mozzarella, cârnați, ceapă, roșii cherry, rucolla, parmezan)

Pizza El Toro
(sos salsa, mozzarella, carne vită, roșii cherry, praz)

Pizza Hawaiiană
(mozzarella, sos roșii, pastramă piept de pui, ananas)

New! Pizza Alcachofa
(mozzarella, bacon, carciofi-anghinare, parmezan, busuioc fresh)
Mică – 25,5

– 350- 380g- Ø25

Medie – 31,5 lei – 450-480g,- Ø 28

XL- 71,5 lei – 1500 -1600g- Ø 45

Mare – 34,5 lei – 600-630g,- Ø 32

Medie Mare XL
31,5
34,5 71,5

Cafea, ceai, ciocolată caldă
Espresso

7,0 lei

(40ml/80ml)

Espresso americano

7,0 lei

(120 ml)

Espresso dublu

(40ml/80ml)

11,5 lei

Latté machiatto

(140ml)

10,5 lei

Cappuccino (100ml)

10,0 lei

Ciocolată caldă neagra/alba(200ml)

11,0 lei

Café frappé (200ml)

12,0 lei

Irish coffee (150ml)

15,0 lei

(Baileys, frişcă, espresso)

Ice coffee (150ml)

13,5 lei

(espresso, toping, lapte)

Caffe latte (200ml)

10,5 lei

(espresso, lapte)

Ceai infuzie

10,0 lei

(400ml)

Mentă
Lămâie și ghimbir
Fructe de pădure
Verde
Negru

Lavandă
Vanilie și scorțișoară
Cireșe și rodii

13,0

Vin fiert

Energizante
Red Bull (0,25l)

15,0 lei

Apă
Aqua Carpatica Plată (0,5l)
Aqua Carpatica Minerală (0,5l)

7,0 lei
7,0 lei

Băuturi răcoritoare
Pepsi (0.25l)

7,0 lei

Pepsi Twist (0.25l)

7,0 lei

Pepsi Black
Mirinda

(zero zahăr)

(portocale)

(0.25l)

(0.25l)

7,0 lei
7,0 lei

7 Up (0.25l)

7,0 lei

Lipton (lămâie) (0.25l)

8,0 lei

Lipton (piersici) (0.25l)

8,0 lei

Prigat

(portocale)

8,0 lei

Prigat

(piersici)

Prigat

(kiwi)

(0.25l)

8,0 lei

Prigat

(pere)

(0.25l)

8,0 lei

Prigat

(căpșuni-banane)

Evervess

(0.25l)

(0.25l)

(0.25l)

(tonic) (0.25l)

8,0 lei

8,0 lei
7,0 lei

Fresh (0,3l) (portocale/grefe/mixt)

13,5 lei

Limonadă (0,40l)

12,0 lei

Limonadă cu arome (0,40l)

15,5 lei

(căpșuni, fuctul pasiunii, mango, mentă)

Limonadă (1l)
Limonadă (1l)

28,0 lei
36,0 lei

(căpșuni, fuctul pasiunii, mango, mentă)

Aloe Vera(0,5l) (struguri, mango, căpșuni, rodii)

15,0 lei

Cocktail-uri non-alcoolice
19,0 lei

Green Apple
(suc de mere, lime, curacao)

Honeymoon

16,0 lei

(suc de mere, suc de portocale, lime, miere, grenadine)

Bella Luna

17,5 lei

(suc de portocale, suc de ananas, lime)

Virgin Mojito

17,5 lei

(lime, apă minerală, sirop de zahăr, mentă)

Cocktail-uri alcoolice
Premium Gin Tonic

28,0 lei

(gin Citadelle, lime, apă tonică Evervess)

Gin Tonic

20,5 lei

(gin Wembley, lime, apă tonică Evervess)

Aperol spritz

21,5 lei

(aperol,prosecco,apă minerală)

Sex on the Beach

20,5 lei

(vodka, lichior de piersica, suc portocale, grenadine)

Margarita

21,5 lei

(tequila, triple sec, suc lămâie)

Long Island Ice Tea

28,5 lei

(vodka, tequila, gin, rom alb, triple sec, lime, lămâie, pepsi)

Tequila Sunrise

26,5 lei

(tequila, suc de portocale, grenadine)

Cuba Libre

19,5 lei

(rom, lime, pepsi)

Piña Colada

21,5 lei

(rom alb, suc de ananas, sirop cocos, lapte de cocos)

Mojito

21,5 lei

(lime, mentă, zahăr brum, rom alb, apă minerală)

Hugo

19,5 lei

(prosecco, sirop de soc, apă minerală, mentă, lime)

Campari Orange
(campari, suc de portocale)

21,5 lei

Vermouth (50ml)
Martini Bianco

11,5 lei

Martini Rosso

11,5 lei

Vin ars (50ml)
Mioriţa 12 ani XO
Brâncoveanu XO
Jidvei

16,5 lei
24,5 lei
16,0 lei

Cognac (50ml)
MartellVS

27,0 lei

Bitter (50ml)
Campari
Aperol

17,0 lei
14,0 lei

Brandy (50ml)
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Alexandrion 5*
Alexandrion 7*

14,5
18,0
11,5
14,5

lei
lei
lei
lei

Liqueurs (50ml)
Kahlua

17,0 lei

Vodcă (50ml)
Titos Handmade

16,0 lei

Finlandia

13,5 lei

Absolut

13,5 lei

Stalinskya

12,5 lei

Digestive (50ml)
Unicum

16,0 lei

Jagermeister

14,5 lei

Gin (50ml)
Wembley

11,5 lei

Citadelle

20,0 lei

Artisanal Rum (50ml)
Plantation White 3 star

14,0 lei

Original Dark

14,0 lei

XO 20 Anniversary

32,0 lei

Tequila (25ml)
Don Julio Blanco
Camino Real Gold/Blanco

18,0 lei
9,0 lei

Whisky (50ml)
Chivas Regal

28,0 lei

Jack Daniel`s

17,0 lei

Ballantine`s

14,5 lei

Johnnie Walker Red

14,5 lei

Johnnie Walker Black

19,0 lei

J&B

14,5 lei

Bourbon (50ml)
Jameson

15,0 lei

Jim Beam White

13,5 lei

Jim Beam Black

17,5 lei

Single Malt Whisky (50ml)
Glenfiddich 12 ani

25,0 lei

Glenfiddich 15 ani

38,0 lei

Tradiţionale (50ml)
Palincă de casă

10,0 lei

Afinată

10,0 lei

Șampanie / Prosecco
MDC Prosecco Treviso extra dry

80,0 lei

VINURI
Prince Stirbey 0,75 l
Crâmpoșie Selecționată
Rose - Cabernet Sauvignon
Negru de Drăgășani Reserva

alb
rose
roșu

sec
sec
sec

130,0 lei
130,0 lei
180,0 lei

sec
sec
sec
sec

110,0 lei
110,0 lei
170,0 lei
230,0 lei

Crama Bauer 0,75 l
Sauvignon Blanc
Rose - Negru de Dragasani
Cabernet Sauvignon
Petit Verdot

alb
rose
rosu
rosu

Maria pinot gris, sec
Ana Sauvignon blanc alb, sec

125,0lei
125,0lei

Corcova 0,75 l
Syrah Reserve

rosu

sec

125,0 lei

(fetească neagra+cabernet sauvignon)

Purcari - Republica Moldova 0,75 l
Vinohora Alb

alb

sec

96,0 lei

Vinohora Rose

rose

sec

96,0 lei

Vinohora Roșu

roșu

sec

96,0 lei

Negru de Purcari

roșu

sec

180,0 lei

(chardonnay+fetească albă)
(fetească neagră+montepulciano)
(fetească neagră+rară neagră)
(cabernet sauvignon+rară neagra+saperavi)

DOMENII 0,75 l
Tămâioasă Românească

alb

demisec

63,0 lei

Fetească Neagră

roșu

sec

73,0 lei

Busuioacă de Bohotin

rose

demidulce

78,0 lei

Alb de Petro Vaselo ( Chardonnay) alb, sec
Rose de Petro Vaselo ( Rose) rose, sec
Roșu de Petro Vaselo ( Cabernet Sauvignon)

82,0 lei
82,0 lei
82,0 lei

Sauvignon Blanc alb, demisec
Fumee alb, demisec
Cabernet
Sauvignon roşu, sec
Fetească Neagră roşu, demisec
Rose rose, demisec

61,0 lei
61,0 lei
102,0 lei

Shiraz roșu, sec

Cuvee Uberland

61,0 lei
61,0 lei
78,0 lei

Cramele Recaș - Banat 0,75 l
roșu
sec

195,0 lei

(cabernet sauvignon+merlot)

Castel Huniade
Fetească Regală alb, demisec

54,5 lei

Merlot/Pinot Noir rosu, demidulce

54,5 lei

Merlot rosu, demisec

54,5 lei

Rose rose, demisec

54,5 lei

Vinul casei (OPRIȘOR)
Vin alb 0.25 l demisec

9,0 lei

Vin roşu 0.25 l demisec

9,0 lei

Vin rose 0.25 l demisec

9,0 lei

Carafă (alb/rose/roşu) 1 l demisec

35,0 lei

Lambrusco 0,18 l rosu, demidulce

17,0 lei

Lambrusco 0,18 l rose, demidulce

17,0 lei

Moscato 0,18 l alb, demidulce

17,0 lei

Maschio Prosecco 0,18 l alb, sec

19,0 lei

Cidru
Cidrul de mere este o băutură alcoolică şi răcoritoare, cu 4-5% alcool,
făcută din mere, cu gust grozav şi ritual de servire diferit: 1/3 gheaţă şi 2/3 cidru.
Strongbow este cidrul de mere cu gust proaspăt şi plăcut, care aduce mărul din livadă
în context urban. De aceea, este marca de cidru numărul 1 în lume şi în România.

Strongbow Gold Apple
Strongbow Pear
Strongbow Red Berries
Strongbow Dark Fruit

sticlă
sticlă
sticlă
sticlă

0,33
0,33
0,33
0,33

4,5%
4,5%
4,5%
4,5%

11,0
11,0
11,0
11,0

lei
lei
lei
lei

Draught
Draft-ul perfect servit îţi oferă o bere proaspătă şi o experienţă autentică.

Heineken
Heineken
Ciuc Premium Lager
Ciuc Premium Lager

Draught
Draught
Draught
Draught

0,25
0,40
0,25
0,40

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

9,0
12,5
5,5
9,5

lei
lei
lei
lei

Varietate de gust
Varietăţi de gust create în microberării din diverse colţuri ale lumii, unite de respectul
pentru individualitatea fiecărui produs şi pasiunea pentru autenticitate.

Silva Strong Dark Lager
Desperados (bere cu gust de Tequila)

0,50
0,40

7,0%
5.9%

10,5 lei
14,0 lei

Bere la sticlă
Reprezentarea iconică a băuturii antice produsă din ingrediente naturale care
aduce bucurie milioanelor de consumatori din toată lumea.
Heineken: Berea prezentă în aproape toate ţările din lume.

Heineken Silver
Heineken
Birra Moretti
Ciuc Premium Lager
Silva Blonde Lager
Corona

sticlă
sticlă
sticlă
sticlă
sticlă
sticlă

0,40
0,40
0,50
0,50
0,50
0,355

4,0%
5,0%
4,6%
5,0%
5,2%
4,5%

11,0 lei
11,0 lei
9,0 lei
8,5 lei
10,0 lei
16,0 lei

Bere 0,0% (fără alcool)
Când vrei o experienţă de gust nouă, un Radler sau un 0,0% reprezintă opţiunea
perfectă. Sunt răcoritoare, uşor de băut și fără alcool.

Heineken 0,0%
Ciuc Radler Lămâie și lime 0,0%
Ciuc Radler Zmeură și lămâie 0,0%
Golden Brau 0,0%

sticlă
sticlă
sticlă
sticlă

0,33
0,50
0,50
0,50

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

10,5
9,5
9,5
8,5

lei
lei
lei
lei

SMOOTHIES
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... with benefits

BRAVE SAMURAI
ananas,
Energie
Vitamine: 212 Aminoacizi,
A, C, B1, B2, E, K

papaya,
mango.

GOJI BOOST
Antioxidant morcovi,
ananas,
Vitamine: betacaroten,C,
A, E, B1, B2, B6, luteina, Mg

papaya,
goji

BERRY SAN
capsuni,
Detox
zmeura,
Vitamine: resverator,B5,

mure

B6, B1, Ca, Fe, E, Se

Produs din fructe&legume congelate/ Capsunile si ghimbirul pot provoca alergii.

SMOOTHIES
... with benefits
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FRUIT NINJA
kiwi,
Intanitate
mango
Vitamine: Omega 3, Mg, K,
C, A, E, Minerale.

pepene
galben,
ananas

PINK YANG
Relaxare
capsuni,
Vitamine: Ca, Mg, fosfor,
B6, acid folic, C, K

banane

KALE KICK
lemongrass,
Detox 2
banane,
Vitamine: Ca, K, A, E, C, B2,
B3, B5, B6

kale,
mango

Produs din fructe&legume congelate/ Capsunile si ghimbirul pot provoca alergii.

OFERTE
VODKA
ABSOLUT 0.7 l + 1 litru suc mere / 4 Pepsi

180 lei

FINLANDIA 0.7 l + 1 litru suc mere / 4 Pepsi

180 lei

WHISKY
CHIVAS REGAL 0.7 l + 4 RED BULL / 6 Pepsi

345 lei

JAMESON 0.7 l + 4 RED BULL / 6 Pepsi

245 lei

J&B 0.7 l + 4 RED BULL / 6 Pepsi

200 lei

JACK DANIEL’S 0.7 l + 4 RED BULL / 6 Pepsi

255 lei

DIGESTIV
JAGERMEISTER 0.7l
LAMBRUSCO 0.7l
vin roșu/alb/rose frizzant dulce

graﬁcă și producție

zapping.ro

180 lei
66 lei /sticlă

