Dragă cunoscătorule,
Stella Artois preţuieşte mai presus de toate tradiţia. Călătoria Stella Artois
a început în anul 1366 în fabrica de bere Den Hoorn din Leuven, Belgia.
Numele de Stella Artois provine de la maestrul berar Sebastian Artois.
Apărută iniţial pentru a sărbători Crăciunul, berea a primit şi numele de Stella
(care semnifică “stea” în latină). Astăzi Stella Artois se servește într-un pahar
special, care îi evidenţiază culoarea şi îi accentuează savoarea desăvârşită.
De vreme ce ştii cine este Stella Artois, acum, poţi începe să te bucuri de
tratamentul exclusivist care îţi este destinat. Bucură-te de stilul de viaţă Stella
Artois şi începe să priveşti oraşul dintr-o nouă perspectivă.

PIZZA

Il vecchio (sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo, cherry, parmezan / Tomato Sauce,

23 lei

Carnivora (sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam uscat, cârnați, piept de pui / Tomato
sauce, mozzarella, ham, salami, sausages, chicken breast)

20 lei

Quattro Formaggi (sos alb, mozzarella, cașcaval, gorgonzola / White sauce,

21 lei

Taraneasca (sos de roșii, mozzarella, bacon, cârnați, ciuperci, măsline, porumb, ardei
gras / Tomato sauce, mozzarella, bacon, sausages, mushrooms, olives, sweet corn, peppers)

21 lei

Napoli (sos de roșii, mozzarella, capere, anșoa, carciofi, măsline / Tomato sauce,

21 lei

Capricciosa (sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, măsline, carciofi / Tomato sauce,

19 lei

Quattro Stagioni (sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, ciuperci, măsline / Tomato
sauce, mozzarella, ham, mushrooms, salami, olives)

19 lei

Pizza con Pollo (sos de roșii, mozzarella, piept de pui, ciuperci, măsline, porumb /

20 lei

Calzone (sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, ciuperci / Tomato sauce, mozzarella,

21 lei

Prosciutto e Funghi (sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci / Tomato sauce,
mozzarella, ham, mushrooms)

19 lei

Diavola (sos de roșii, mozzarella, salam picant, peperoncino / Tomato sauce, mozzarella,
spicy salami, peperoncino)

19 lei

Tono (sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă, măsline, porumb / Tomato sauce, mozzarella,

21 lei

Vegetariana (sos de roșii, mozzarella, ceapă, ciuperci, măsline, porumb, ardei gras,

19 lei

Marguerita (sos de roșii, mozzarella / Tomato sauce, mozzarella)
Pizza Casei / Pizza house (sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, salam, cârnați,

17 lei
23 lei

Somon Fume / Smoked Salmon (sos de roșii, mozzarella, capere, ceapă, somon
fume, smântână / tomato sauce, mozzarella, capers, onion, smoked salmon, sour cream)

23 lei

Corrida (sos de roșii, mozzarella, carne de vită, bacon, ceapă / Tomato sauce, mozzarella,
beaf meat, bacon, onion)

23 lei

Hawaii (sos de roșii, mozzarella, șuncă, ananas / Tomato sauce, mozzarella, ham,
pineapple)

19 lei

Pizza cu Fructe de Mare / Seafood Pizza (Mozzarella, ciuperci, roșii, cherry,

39 lei

mozzarela, prosciutto crudo, cherry parmezan)

mozzarella, cheese, gorgonzola)

mozzarella, capers, anchovis, artichoke, olives)

mozzarella, ham, mushrooms, artichoke, olives)

Tomato sauce, mozzarella, chicken breast, mushrooms, corn, olives)
chicken breast, mushrooms, olives)

tuna, onion, olives, sweet corn)

vinete, dovlecei / Tomato sauce, mozzarella, onion, mushrooms, olives, sweet corn,
belpeppers, eggplant, zucchini)

piept de pui, ciuperci, măsline, ardei gras / tomato sauce, mozzarella, ham, bacon, salami,
sausages, chicken breast, mushrooms, olives, belpepper)

ardei roșu, cocktail fructe de mare, peperoncino, busuioc / Mozzarella, Mushrooms,
Tomatoes, Cherry, red peper, seafood cocktail, peperoncino, basil)

TAPAS

Crostini cu somon fume / Crostini with smoked salmon (pâine prăjită,

17 lei

Crostini cu prosciutto crudo / Crostini with prosciutto crudo (pâine

17 lei

Bruschete cu roșii proaspete și busuioc / Toast with fresh tomatoes
and basil (pâine prăjită,roșii,busuioc,usturoi / toast, tomatoes, basil, garlic)
Nachos Grande Elbow (chips, carne tocată de vită cu porc, smântână, guacamole, ardei

11 lei

Bruschete cu roșii poaspete și mozzarella / Toast with fresh tomatoes
and mozzarella (pâine prăjită, roșii, mozzarella, busuioc / toast, tomatoes, mozzarella, basil)
Platou rece pentru 2 persoane / Cold platter for 2 people 750gr

15 lei

Cașcaval pane / Fried cheese 200gr (cașcaval, ou, pesmet / cheese, egg, bread crumbs)
Peperonata al Forno (vinete, dovlecei, ardei gras, ceapă, sos de roșii, busuioc, mozzarella,

12 lei
16 lei

somon fume, mozzarella / toast, smoked salmon, mozzarella)

prăjită, prosciutto, mozzarella / toast, prosciutto crudo, mozzarella)

iute / chips, minced beef, sour cream, guacamole, hot peppers)

(bruschete, crostini, salamuri italiene, mozzarella, roșii, parmezan, focaccia / bruschetti, crostini,
italian Salami, mozzarella, tomatoes, parmesan, focaccia)

ciuperci / eggplant, zucchini, peppers, onion, tomato sauce, basil, mozzarella, mushrooms)

42 lei

65 lei

SANDWICH

Sandwich cu piept de pui și chipsuri de casă / Chicken sandwich with 19,5 lei
homemade chips (lipie, piept de pui la grătar, legume poaspete, sosul casei / focaccia,

grilled chicken breast, fresh vegetables, our special dressing)

Sandwich cu mușchi de vită și chipsuri de casă / Beef sandwich with
homemade chips (lipie, mușchi de vită, salată verde, roșii, cremă de brânză, sosul casei /

30 lei

Sandwich cu somon fume și chipsuri de casă / Smoked salmon
sandwich with homemade chips (lipie, somon fume, cremă de brânză, ardei copti,

27 lei

focaccia, beef, lettuce , tomatoes, cream cheese, our special dressing)

salată verde, sosul casei / focaccia, smoked salmon, cream cheese, roasted peppers, lettuce , our
special dressing)

SUPE-CRÈME

350gr
Cremă de brocolli cu gorgonzola / Brocolli soup with gorgonzola

11 lei

Cremă de ciuperci cu parmezan / Mushrooms soup with parmesan

11 lei

Cremă de roșii cu mozzarella / Tomato soup with mozzarella

11 lei

(broccoli, legume, gorgonzola, crutoane / broccoli, vegetables, gorgonzola, croutons)

(ciuperci, legume, parmezan, crutoane / mushrooms, vegetables, parmesan, croutons)
(roșii, legume, mozzarella, crutoane / tomatoes, vegetables, mozzarella, croutons)

SALATE + FOCACCIA

400gr

Salată Primavara / Spring Salad (salată verde, roșii, castraveți, ardei gras, morcov,
porumb, măsline / lettuce, tomatoes, cucumbers, peppers, carrot, sweet corn, olives)

16,5 lei

Salată Capricciosa / Capriciossa Salad (salată verde, roșii, castraveți, ardei gras,
șuncă Praga, cașcaval / lettuce, tomatoes, cucumbers, peppers, Praga ham, cheese)

20 lei

Salată Somon / Salmon Salad (salată iceberg, roșii, castraveți, ardei gras, morcov,

30 lei

Salată Deliciossa / Deliciossa Salad (salată verde, piept de pui, legume la grătar, sos

21 lei

Salată grecească / Greek Salad (salată verde, roșii, castraveți, feta, măsline, ardei gras,
ceapă roșie / letuce, tomatoes, cucumbers, feta cheese, olives, peppers, red onions)

21 lei

Salată cu prosciutto crudo, roșii cherry și parmezan / Prosciutto
crudo salad, cherry tomatoes and parmesan (salată amestec, prosciutto, roșii,

23 lei

Salată Elbow cu anșoa / Elbow Salad with anchovies (salată, măsline,

20 lei

Salată picantă cu mușchi de vită / Spicy beef salad (mușchi vită, roșii,
castraveți, ardei gras, salată verde, sos picant / beef, tomatoes, cucumbers, peppers, letuce, spicy
dressing)

30 lei

Salată Cezar / Caesar Salad (salată iceberg, piept de pui, sos cezar, crutoane / iceberg
salad, chicken breast, Caesar dressing, croutons)

20 lei

Salată cu ton și porumb / Tuna salad with sweet corn (salată verde, ton,
porumb, roșii, ardei gras, măsline, ceapă roșie / letuce, tuna, sweet corn, tomatoes, peppers, olives,
red onion)

20 lei

somon / iceberg salad, tomatoes, cucumbers, peppers, carrot, salmon)

gorgonzola / letuce, chicken breast, grill vegetables, gorgonzola dressing)

parmezan / salad mix, prosciutto, tomatoes, parmesan)

ciuperci, roșii, lămâie, anșoa / green salad, olives, mushrooms, tomatoes, lemon, anchovies)

PASTE
Paste cu scoici / Pene with scallops

21 lei

Penne Quatro Formaggi (paste, 4 feluri de brânză, smântână dulce / pasta, 4 kinds of

24 lei

Pene Rigate Elbow (paste, șuncă prosciutto, sos alb, ciuperci / pasta, bacon, heavy cream,

23 lei

Spaghetti Carbonara (paste, bacon, smântână dulce, parmezan, ou / pasta, bacon, heavy

21 lei

Spaghetti Bolognesse (paste, vită, porc, legume, sos roșii / pasta, beef, pork, vegetables,

21 lei

cheese, white sauce)

mozzarella)

cream, parmesan, egg)
tomatoes)

PREPARATE DIN PUI
Piept de pui la grătar / Grilled chicken breast 250gr

16 lei

Pulpe de pui / Grilled chicken Thighs 300gr

18 lei

Polo gorgonzola 300gr (piept de pui grill, sos gorgonzola / grilled chicken breast,

23 lei

Polo e funghi 300gr (piept de pui, smântână dulce, ciuperci proaspete / chicken breast,
heavy cream, fresh mushrooms)

19 lei

Tigaie picantă / Spicy pan 300gr (piept de pui, mușchi de porc, bacon, ardei gras,
ardei iute, usturoi, vin alb / chicken breast, bacon, pork tenderloin, peppers, chilli, garlic, white
wine)

26 lei

Aripioare de pui picante cu cartofi prăjiți (5 bucăți) / Hot Chicken
wings and Fries (5 pcs)

19 lei

Aripioare de pui picante (25 de bucăți) / Hot Chicken wings (25 pcs)

45 lei

Aripioare de pui picante (50 de bucăți) / Hot Chicken wings (50 pcs)

75 lei

gorgonzola sauce)

PREPARATE DIN PORC
Ceafa de porc grill / Grilled pork neck 200gr

19 lei

Cotlet de porc / Pork chop 200gr

19 lei

Cotlet de porc în sos alb cu ciuperci / Pork chop with white sauce
and mushrooms 250gr

24 lei

Mușchiuleț de porc împletit / Braided pork tenderloin 250gr

23 lei

PREPARATE DIN VITĂ
Mușchi de vită la grătar / Grilled beef 250gr

45 lei

Mușchi de vită în sos gorgonzola / Beef with gorgonzola sauce 200gr

53 lei

Mușchi de vită în sos alb cu piper verde / Beef Tenderloin with white
sauce and green pepper 200gr

54 lei

Burger de vită / Beef Burger (chiflă, ceapă, salată și sos + cartofi prăjiți / Bun, onion,

25 lei

Green salad and sos, fries included)

PREPARATE DIN OAIE
Pastramă de oaie la tigaie cu mămăliguță / Fried mutton pastrami
with polenta 250gr

28 lei

PREPARATE DIN CARNE
Platou cald / Hot dish for two people 1100gr (mici, cârnați, piept de pui,

75 lei

Mici cu muștar (3 buc., 180g) / Mici with mustard (3 pcs, 180gr) (mici,

12 lei

mușchiuleț, cartofi, murături, sos, focaccia / grilled ground meat rolls, sausages, chicken breast,
pork, potatoes, pickles, dip, focaccia)

muștar, pâine / grilled ground meat rolls, mustard, bread)

GARNITURI

250gr

Cartofi prăjiți / Fries
Piure de cartofi / Mashed potatoes
Orez în aburi / Steamed rice
Legume la grătar / Grilled vegetables
Chips de casă / Homemade chips

SALATE

6 lei
6 lei
6,5 lei
7 lei
6,5 lei
250gr

Salată asortata de vară / Summer fresh salad (salată verde, roșii, castraveți,

6 lei

Salată verde / Green salad (salată verde, lămâie / lettuce, lemon)
Salată de murături / Pickles salad (gogosari, castraveți / peppers, cucumber)
Salată de varză albă / White cabbage salad (varză albă, ulei de măsline, oțet /

6 lei
6 lei
6 lei

ardei gras / lettuce, tomatoes, cucumbers, peppers)

white cabbage, olive oil, vinegar)

EXTRA
Topping 50gr
Topping prosciutto crudo 40gr
Pâine (porție) / Bread (portion)
Focaccia simplă
Focaccia parmezan

3 lei
9 lei
2 lei
5 lei
7 lei

DESERT
Tiramisu cacao/fructe de pădure / Tiramisu with chocolate and
forest fruits
Înghețată asortată (cupă) / Assorted icecream (cup)
Salată de fructe / Fresh fruits salad 200gr
Prăjitura Casei / Sweet of the house
Clătite cu înghețată / Pancakes with icecream
Clătite la cuptor / Baked pancakes (foi de clătite, brânză dulce, stafide / pancakes,

13 lei

Clătite cu dulceață de vișine / Pancakes with cherry jam
Clătite cu dulceață de afine / Pancakes with cranberries jam
Clătite cu ciocolată / Chocolate pancakes

11 lei
11 lei
11 lei

sweet cheese, raisins)

3 lei
16 lei
12 lei
15 lei
15 lei

Lista cu produsele ce pot conține alergeni:
cereale (grâu, secară, orz, ovăz), crustacee și produse derivate, ouă, pește, soia,
arahide, lapte (inclusiv lactoză), fructe în coajă (migdale, alune de pădure,
anacarde, fistic), țelină și produse derivate, muștar și produse derivate, semințe
de susan și produse derivate, dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10
mg/kg sau 10mg/litru, lupin sau poduse derivate, moluște sau produse derivate.
List of products that may contain allergens:
cereals (wheat, rye, barley, oats), crustaceans and products, eggs, fish,soy,
peanuts, milk (including lactose), nuts (almonds, hazelnutz, cashews,
pistachios), celery and derivates, mustard and derivates, sesame seeds and
products, sulfur dioxide and sulfur concentration above 10mg/kg or 10mg/liter,
lupins or sash derivates, molluscs or derivates.

BERE / BEER
DRAUGHT
Stella Artois 400ml

8 lei

Stella Artois 250ml

5 lei

STICLĂ
Stella Artois 500ml
Stella Artois fără alcool 500ml

9 lei
10 lei

Beck’s 500ml

8 lei

Staropramen 500ml

8 lei

Staropramen Granat 330ml

8 lei

Staropramen Nefiltrat 330ml

8 lei

Staropramen Dark 330ml

8 lei

Bergenbier 500ml (Romanian beer)

8 lei

Bergenbier Ale 500ml

8 lei

Bergenbier Fresh Lemon 500ml

8 lei

Bergenbier Fresh Grapefruit 500ml

8 lei

Leffe Blond 330ml

13 lei

Leffe Brun 330ml

13 lei

Leffe Ruby 330ml

13 lei

Leffe Radieuse 330ml

13 lei

Hoegaarden bere albă nefitrată 330ml

13 lei

Corona Extra 355ml

13 lei

Alune Felix 135gr

12 lei

VINURI / WINES
Rară Neagră de Purcari 750ml
Cabernet Sauvignon de Purcari 750ml
Rose de Purcari 750ml
Sauvignon de Purcari 750ml
Chardonnay de Purcari 750ml
Grasă De Cotnari demidulce 750ml
Dry Muscat Jidvei demisec 750ml
Pinot Noir Murfatlar demidulce 750ml
Vin Carafă 1000ml
Sangria 1000ml
Vin Pahar 250ml
Vin Fiert 200ml
Sangria la pahar 300ml
Budurească Fetească Neagră Rosu, Demisec / Red, Medium Dry 750ml
Budurească Fumee Alb, Demisec / White, Medium Dry 750ml
Budurească Sauvignon Blanc Alb Demisec / White, Medium Dry 750ml
Budurească Rose Demisec / Medium Dry 750ml
Budurească Chardonnay Sec / Dry 750ml
Moșia Tohani “Cai roșii” Fetească Albă 750ml
Moșia Tohani “Cai roșii” Rose 750ml
Moșia Tohani “Cai roșii” Fetească Neagră 750ml

VERMOUTH & BITTER
Campari Bitter
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Dry
Martini Rose

72 lei
72 lei
72 lei
72 lei
72 lei
30 lei
35 lei
35 lei
35 lei
35 lei
10 lei
10 lei
10 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei

50ml
12 lei
10 lei
10 lei
13 lei
13 lei

VODKA

50ml

Belvedere

33 lei

Grey Goose

33 lei

Beluga

33 lei

Finlandia

14 lei

Absolut

14 lei

GIN

50ml

Hendrick’s

32 lei

Bombay Saphire

12 lei

Beefeater

12 lei

TEQUILA

30ml

Tequila Milagro Silver/Reposado

15 lei

Sierra Gold

10 lei

Sierra Silver

10 lei

Jose Cuervo Gold

12 lei

Jose Cuervo Silver

12 lei

ABSINTH

15 lei

40ml

ROM

50ml

Bacardi Carta Blanca

14 lei

Bacardi Black

14 lei

Bacardi Gold

14 lei

Havana Club Anejo Blanco

14 lei

Havana Club Anos

20 lei

Sailor Jerry

19 lei

ŞAMPANIE / VIN SPUMANT

250ml

Prosecco
Martini Asti
Prosecco 100ml
Elbow spumant / sparkling (prosecco 100ml, crodino 20ml)
Sprizzerol

WHISKEY BOURBON, SCOTCH, SINGLE MALT

Monkey Shoulder
Johnnie Walker Black Label
Glenfiddich
Johnnie Walker Double Black
Jack Daniel’s
Tullamore Dew
Jameson (Irish Whiskey)
J&B Rare
Chivas Regal 12yo
Chivas Regal 18yo
Lagavulin
Glenlivet
Jim Bean
Wild Turkey

Southern Comfort
Cointreau
Amaretto Disaronno
Sambuca Ramazzotti
Bailey’s
De Kuyper
Pitu Cachaca
Agwa (coca leaf)

LIQUEUR

150 lei
150 lei
20 lei
25 lei
25 lei
50ml
23 lei
31 lei
30 lei
38 lei
19 lei
18 lei
17 lei
17 lei
20 lei
40 lei
40 lei
27 lei
17 lei
17 lei

17 lei
17 lei
17 lei
14 lei
12 lei
15 lei
16 lei
25 lei

COGNAC & BRANDY

40ml

Alexandrion 7*

11 lei

Brâncoveanu XO

23 lei

Metaxa 5*

12 lei

Metaxa 7*

16 lei

Hennessy Fine Cognac

20 lei

Courvoisier VSOP

20 lei

DIGESTIVES

40ml

Jagermeister

13 lei

Unicum

15 lei

Limonce

13 lei

Grappa

13 lei

Amaro Ramazzotti

13 lei

Fernet Branca

22 lei

ALCOHOLIC COCKTAILS

70 – 350ml

CAIPIROSHKA (vodka, zahăr brun, lime / vodka, brown sugar, lime)

21 lei

CAIPIRINHA (cachaca, zahăr brun, lime / cachaca, brown sugar, lime)

21 lei

CAIPIRISSIMA (rom, zahăr brun, lime / rom, brown sugar, lime)

21 lei

MARGARITA (tequila, triplu sec, lime / tequila, triple dry, lime)

21 lei

BLACK RUSSIAN (vodka, lichior, cafea / vodka, liqueur, coffee)

21 lei

ORGASM (vodka, irish cream, lichior cafea, amaretto / vodka, irish cream, coffee
liqueur, amaretto)

21 lei

MAI TAI (rom alb, rom negru, triplu sec, amaretto, suc portocale, suc ananas,

21 lei

grenadine / white rum, black rum, triple dry, amaretto, orange juice, pineapple,
grenadine)

PINA COLADA (rom cremă de cocos, suc de ananas, lapte, frișcă / coconut cream,
pineapple juice, milk, cream)

21 lei

ALCOHOLIC COCKTAILS

70 – 350ml

SEX ON THE BEACH (vodka, schnapps, suc de portocale, suc cranberry,

21 lei

grenadine / vodka, schnapps, Orange Juice, cranberry juice, grenadine)

COSMOPOLITAN (vodka, triplu sec, suc cranberry, lime / vodka, triple sec,

21 lei

cranberry juice, lime)

MOJITO (rom alb, zahăr brun, lime, mentă, apă minerală / white rum, brown
sugar, lime, mint, sparkling water)

21 lei

LONG ISLAND ICE TEA (gin, vodka, triplu sec, tequila, rom, cola, lime / gin,
vodka, triplu sec, tequila, rum, cola, lime)

21 lei

BLUE MARGARITA (tequila, blue cucarao, lime / tequila, blue cucarao, lime)

21 lei

MARTINI COCKTAIL (vermouth, vodka, lime / vermouth, vodka, lime)

21 lei

MARTINI APPLE (vodka, lichior mere, suc mere, măr / vodka, apple liquor, apple

21 lei

juice, apple)

BANANA COW (rom, lapte, grenadine, banane / rum, milk, grenadine, banana)

LONG DRINKS

21 lei

250ml

CAMPARI ORANGE (campari, suc de portocale, grenadine / campari, orange

18 lei

juice, grenadine)

VODKA ORANGE (vodka, suc de portocale / vodka, orange juice)

18 lei

GIN TONIC (gin, apă tonică / gin, tonic water)

18 lei

VODKA TONIC (vodka, apă tonică / vodka, tonic water)

18 lei

VODKA COLA (vodka, coca-cola)

18 lei

BLOODY MARY (vodka, suc de roșii / vodka, tomatoe juice)

18 lei

WHISKY COLA (scotch whiskey, coca-cola)

24 lei

CUBA LIBRE (rom, coca-cola, lime)

18 lei

CAMPARI SODA (campari, apă minerală / campari, sparkling water)

18 lei

CAMPARI TONIC (campari, apă tonică / campari, tonic water)

18 lei

CUBA FRESH (bacardi, fulgi gheață, suc mere, zahăr brun / Bacardi, ice flakes,

18 lei

apple juice, brown sugar)

TEQUILA SUNRISE (grenadine, suc de portocale, tequila / Grenadine, orange
juice, tequila)

21 lei

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS

250ml

GREEN APPLE (suc de mere, zahăr brun, lime, scorțișoară / apple juice, brown

16 lei

sugar, lime, cinnamon)

BOO-BOOS EXTRA (suc de portocale, suc de piersici, grenadine, blue curacao /
orange juice, peaches juice, grenadine, blue curacao)
WILD CHERRY (suc de cireșe, zahăr brun, lime / cherry juice, brown sugar, lime)
GREEN LOTUS (apă tonică, suc de ananas, suc de mentă / tonic, pinneaple, mint
juice)
VIRGIN COLADA (sirop de nucă de cocos, suc de ananas, frișcă / coconut sirup,
pineapple juice, cream)
CHOCO-MINT (ciocolată, lapte, mentă, frișcă / chocolate, milk, mint, cream)
COCONUT KISS (sirop de nucă de cocos, suc de ananas, frișcă, suc de cireșe /
coconut sirup, pineapple, cream, cherry juice)

SHOTS

40ml

16 lei
16 lei
16 lei
16 lei
16 lei
16 lei

CLASSIC (rom alb, vodka, sirop de căpșuni / white rum, vodka, strawberry sirup)
SAILOR JERRY (rom picant / spiced rum)
COCAINE (lichior cafea, lichior banane, triplu sec / coffee liqueur, banana

13 lei
13 lei
13 lei

liqueur, triple dry)
KAMIKAZE (vodka, triplu sec, lime / vodka, triple dry, lime)
B52 (lichior cafea, irish cream, triplu sec / coffee liqueur, irish cream, triple dry)
BLOW JOB (lichior cafea, irish cream, frișcă / coffee liqueur, irish cream, cream)
CUCARACHA (tequila, lichior de cafea / tequila, coffee liqueur)

13 lei
13 lei
13 lei
13 lei

RĂCORITOARE

Coca-Cola / Coke Zero
Sprite
Fanta
Nestea Lemon / Peach
Schweppes Bitter Lemon / Mandarin / Tonic
Cappy Nectar Orange / Piersică / Red Orange / Pere
Dorna Apă Minerală
Dorna Izvorul Alb Apă Plată
Limonadă Fresh 350ml
Fresh Portocale, Grepfruit, Mixt 250ml
Burn Energy Drink 250ml
Red Bull 250ml

8 lei
8 lei
8 lei
8 lei
8 lei
9 lei
7 lei
7 lei
14 lei
15 lei
13,5 lei
13,5 lei

ESPRESSO

40 – 120ml

CLASSIC (tradiția unui espresso italian / tradition of Italian espresso)
LUNGO (un espresso “supra extras” / an espresso ‘over extracted’)
AMERICANO (un shot de espresso și multă apă / an espresso shot and a lot of

8 lei
8 lei
8 lei

water)

DOPPIO (un shot dublu de espresso / a double shot of espresso)
DECOFEINIZAT / DECAF

10 lei
10 lei

CAPPUCCINO
ITALIAN STYLE (espresso, cremă de lapte / espresso, milk cream)
WIENER STYLE (espresso, lapte cald, frișcă / espresso, hot milk, cream)
ROYALE (cappuccino vienez cu lichior de ciocolată / viennese cappuccino with

11 lei
11 lei
13 lei

chocolate liqueur)

MILKY ESPRESSO (sirop de ciocolată, caramel, lapte cald, spumă de lapte /
chocolate syrup, caramel, hot milk, cream)

13 lei

ELBOW ESPRESSO (sirop de ciocolată, lapte cald, frișcă / chocolate sirup,
caramel, hot milk, cream)

13 lei

LATTE & MACCHIATO

40 – 120ml

CAFFE LATTE (espresso dublu, lapte cald / double espresso with hot milk)
HONEY LATTE (un pahar de lapte cald cu miere / a glass with hot milk and

13 lei
13 lei

honey)

LATTE MINT MIX (espresso, mentă, lapte cald / espresso, mint, hot milk)
LATTE MACCHIATO (espresso, lapte cald / espresso, hot milk)
IRISH COFFEE (irish whiskey, espresso, frișcă / espresso, irish whiskey, cream)
BLACK MACCHIATO (lapte, sirop ciocolată, espresso, frișcă / espresso,

13 lei
13 lei
13 lei
13 lei

chocolate sirup, milk, cream)

HOT KISS COFFEE (espresso, sirop de ciocolată, sirop de mentă, lapte /
espresso, chocolate sirup, mint sirup, milk)

13 lei

BAILEY’S DREAM MACCHIATO (bailey’s, espresso, lapte / espresso, bailey.s,

13 lei

milk)

FRENCH COFFEE (espresso, coniac, kahlua, frișcă, zahăr brun / espresso,
cognac, kahlua, cream, brown sugar)

13 lei

CHOCOLATE
Ciocolată Clasică / Classic Chocolate
Ciocolată cu caramel / Caramel & Rhum-nut Chocolate
Ciocolată albă cu alune / White Hazel-nut Chocolate
Ciocolată cu portocale și scorțișoară / Orange and Cinnamon
Chocolate

13 lei
13 lei
13 lei
13 lei

FRAPPES
ELBOW FRAPPE (înghețată de vanilie, lapte, cafea solubilă / vanilla icecream,

13 lei

milk, ness)

CAFFE FRAPPE (espresso, lapte, înghețată de vanilie / espresso, milk, vanilla

13 lei

icecream)

ELBOW AFOGATO (espresso, înghețată de vanilie, disaronno / espresso, vanilla

15 lei

icecream, disaronno)

CEAI / TEA

400ml

STRAWBERRY CREAM AMELI (Conține ceai negru din India, Ceylon și China,
combinat cu bucăți de căpșuni, care-i oferă un gust delicat și aromat. Culoarea
băuturii: brun-auriu / Contains black tea from India, Ceylon and China, combined
with pieces of strawberries which offers a delicate and aromatic taste. The drink
color: golden brown)

13 lei

JASMINE TING YUAN (Cel mai popular ceai aromat chinezesc. Ceaiul verde este

13 lei

parfumat cu flori de iasomie, obținându-se o aromă florală absolut captivantă.
De-a lungul timpului, mirosul de iasomie a fost declarat cel mai frumos miros din
lume. Are un conținut scăzut în teină. Este recomandat a fi consumat după masă.
Culoarea băuturii: verde gălbui / It is the most popular tea in China. Green tea is
scented with jasmin flowers obtaining an absolutely captivating floral aroma.
Overtime, the smell of jasmine was declared the most beautiful smell in the world.
It is low in theine. It is recommended to be consumed after meals. The drink color:
yellowish green)

CASABLANCA MINT (Este un ceai verde special amestecat cu o infuzie de
mentă. Conține ceai verde Gunpowder, ale cărei frunze se rulează asemeni unor
alice iar la infuzare trosnesc ușor. Conferă o puternică senzație de revigorare.
Culoarea băuturii: chihlimbar / It is a green special blended with a mint infusion.
Gunpowder green tea contains whose leaves also running some crack shot and
easy to brew. Give strong feeling a refreshments. The drink color: amber)

13 lei

CEAI / TEA

400ml

ROOIBOS CREAM CARAMEL (Gustul delicios de vanilie și caramel dă o
savoare unică acestui ceai roșu, bogat în minerale, cu efect calmant și antioxidant.
Culoarea băuturii: auriu / Delicious taste of vanilla and caramel give a unique
flavor to this red tea, rich in minerals, soothing and antioxidants. The drink color:
gold)

13 lei

ROOIBOS SWEET ORANGE (De-a lungul timpului, ceaiul roșu a reprezentat

13 lei

apanajul exclusiv ai împăraților chinezi. Azi face deliciul zilnic al multor băutori
de ceai. Gustul amărui al cojilor de portocală atenuează ușor dulceața ceaiului
roșu. Culoarea băuturii: auriu / Over time red tea was the exclusive prerogative of
Chinese emperors. Today.s daily delight of many tea drinkers. Bitter orange shells
diminishes sweet red tea. The drink color: gold)

SPRING TONIC (Un amestec plăcut de ceai sencha, cu frunze mari, ale cărui gust
ușor acrișor armonizează cu aroma lămâilor proaspete. Un ceai special și răcoros,
servit cald sau rece. Culoarea băuturii: galben verzui / A pleasant mix of sencha
tea with big leaves which are in harmony with the sour taste of the fresh lemon. It
is a special and refreshing tea both serving cold or hot. The drink color: yellowish
green)

13 lei

RED FRUIT FLASH (Un amestec delicios de fructe roșii (hibiscus, măceșe,
mure, afine). Fără cofeină și taninuri. O alternativă delicioasă la ceai și cafea.
Culoarea băuturii: roșu închis / A delicious mix of red fruits (hibiscus, rosehips,
blackberries, blueberries). No caffeine or tanins. A tasty alternative to tea and
coffee. The drink color: dark red)

13 lei

STRAWBERRY FLIP (Un ceai revigorant, un gust plăcut de căpșuni proaspete
și frișcă. Se poate servi atât cald cât și rece. Culoarea băuturii: roșu închis / A
refreshing tea, a taste of fresh strawberries and whipped cream. It can be served
both cold or hot. The drink color: dark red)

13 lei

IMPERIAL EARL GREY (Intensitatea uleiului bergamotto, combinația cu un
amestec de ceylon fin și ceaiuri chinezești, dezvoltă o aromă citric - răcoroasă
perfectă acestui clasic. Culoarea băuturii: maroniu închis / Bergamotto oil
intensity combined with a mixture of fine Ceylon and Chinese teas, develop a citric
flavor- perfect for this classic. The drink color: dark brown)

13 lei

SWEET NOVEMBER (O băutură revitalizantă și parfumată dintr-un amestec de

13 lei

fructe, scorțișoară și migdale. Culoarea băuturii: roșu auriu / A revitalizing and
flavoured drink, a mixture of fruit, cinnamon and almonds. The drink color: red
gold)

